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 انًقليخ
يًٍ عوفٓى ربهٚـ انُؾٕ انعوثٙ ْٕ قبٙٙ انقٚبح ثٓبء 

ٔكبٌ ثلعبً   9ٙ7لٍٚ عجل هللا ثٍ عقٛم انًٖو٘ د ان

يًٍ فبٕٙا فٙ ْنا انًغبل ، ٔقل اكزَت ّوؽّ ْنا 

ّٓوح ٔاٍعخ فٙ أٍٔبٛ انلاهٍٍٛ ثؾٛش أكٖ منك انٗ 

ٛجعّ يواهاً ، ٔاقواه رلهَّٚ فٙ كضٛو يٍ أقَبو انهغخ 

 انعوثٛخ فٙ انكهٛبد اإلََبَٛخ .

ل اَااّ افاان رؾاابٔل ْاانِ انلهاٍااخ انزىااوض انااٗ يٕٙاإ  َغاا

ؽٛياً ال ثؤً ثّ يٍ ّوػ اثاٍ عقٛام عهاٗ أن ٛاخ اثاٍ يبناك 

ْٕٔ انزوعٛؼ انُؾٕ٘ انن٘ ٚعزًل انغبَت انعقهٙ أكضو  انٗ 

عبَت انًًَٕ  ياٍ نغاخ انعاوة ،فٛجالأ ثبٍازعواٗ اٜهاء 

ًّ٘ ياب أٔ ٚجال٘  انُؾٕٚخ نهًٕٙع انٕاؽل صى ٚوعؼ هاٚبً نُؾٕ

نزوعٛؾاّ أٔ يعوٙابً هاٚبً يغبٚواً نًب يٕعإك ماكاواً انَاجت 

عٍ منك ،ٔؽٍٛ ّوعذ ْنِ انلهاٍخ ثزقاوٚظ اٜهاء انزاٙ 

ٚاانكوْب اثااٍ عقٛاام رجااٍٛ نُااب ياالٖ رقلًٚااّ ٍااٛجّٕٚ َٔعزااّ 

أؽٛبَب ثًب ْٚٛو اناٗ اإلعغابة كقٕناّ ن عُاليب ٚزؾالس عاٍ 

( ثبنؾؤف ن )ٔاَكو ان اواء عإاى ارًبياّ  ٍُ َْ اعواة ن ظ )

ٔيااٍ ؽ ااظ  . ْٔاإ يؾغاإط ثؾكبٚااخ ٍااٛجّٕٚ عااٍ انعااوة .

ؽغخ عهٗ يٍ نى ٚؾ ظ (
(ٔ)

. فَٛجّٕٚ ْإ انًقالو عُال اثاٍ 

عقٛم ٔٚوعع انّٛ فٙ كضٛو يٍ اٜهاء . ٔنكٌٕ انزوعٛؾابد 

انُؾٕٚخ فاٙ ّاوػ اثاٍ عقٛام  قال كضاود ؽزاٗ ٕٔاهذ اناٗ 

فًاااٌ ٔصنصاااٍٛ ؽبناااخ ً يٕىعاااخ ثاااٍٛ ا ٍاااًبء ٔا فعااابل 

ٔانؾاااؤف ، اهراااؤد انلهاٍاااخ االْزًااابو ثبنغبَااات االٍاااًٙ 

راّ عهاٗ ؽَابة ا قَابو ا فاوٖ ٔنكاٙ ال ٚزَاع ؽغااى نكضو

انلهاٍااخ ثؾٛااش ال َغاال يغاابالً نُْااوْب اكز ااذ ثبٍاازعواٗ 

عْااو ؽاابالد ، ٍاابمنً انًاإنٗ عهّااذ قلهرااّ أٌ رُاابل ْاانِ 

انلهاٍااخ انوٙااب ٔانقجاإل ، فبرؾااخ ً مهاعٛٓااب نززقجاام انُقاال 

ٔانزٕعٛااّ يااٍ ناالٌ انًقزٖااٍٛ ثٓاانا انعهااى انغهٛاام . ٔيااب 

 بهلل عهّٛ رٕكهذ ٔانّٛ أَٛت . رٕفٛقٙ اال ث

 

 ا ًٍبء انَزخ -ٔ
ٌ   عُل كهاٍازُب إلعاواة ا ٍاًبء انَازخ ٔعالَب ٍٕٚٛ انُؾا أ

ٔيااب  آهاء عاالحٔنٓااى فااٙ اعواثٓاب  اعواثٓابقال افزه اإا فااٙ 

اؽالْب يوعؾابً  صنصاخ فقاٜ اٜهاء ْانِ ٚنكوِ اثٍ عقٛم ياٍ

 عهٗ غٛوِ يٍ اٜهاء . 

بنؾؤف ْاإ انٖااؾٛؼ فًااٍ انُؾاابح يااٍ ٚااوٖ اٌ اعواثٓااب ثاا

ْٔنِ انؾاؤف ْاٙ انإأ هفعابً ٔا ناا َٖاجبً ٔانٛابء عاواً 

ْٕٔ هأ٘ انجٖوٍٚٛ 
(ٕ )

. ٔقٛم اًَب أعوثذ ثابنؾؤف كٌٔ 

انؾوكبد العزننٓب ٔمْبة اليبرٓب فٖبه انؾاوف كابنعٕٗ 

يااٍ الو انكهًااخ انًؾنٔفااخ ٔفٖااذ ا نااا ٔاناإأ ٔانٛاابء 

ثبنقٛبو يقبو انؾوكبد نٕعٍٓٛن 
(ٖ  )

 

ًْب / أَٓااب يزٕناالح ، فاابنٕأ يااٍ انٚااًخ ، ٔا نااا يااٍ ؽاالأ

 ان زؾخ ، ٔانٛبء يٍ انكَوح .

 

 

انٕعاااّ انضااابَٙ / اٌ ؽاااؤف انعهاااخ رضجاااذ ٔرَاااقٜ ٔٚعقااات 

ؽاااظ نٓاااب فاااٙ  ثعٚااآب ثعٚااابً كبنؾوكااابد  َٓاااب ْٕامٛاااخ ال

يقاابهط انؾااؤف فبٍاازق ذ فٓااٙ ؽااؤف اعااواة ٔكالماام 

انًعزهاخ عهّٛ ٔنَٛذ َ ٌ اإلعواة نننك ًٍٛذ ثب ٍاًبء 

الٌ ؽؤف انعهخ الىيذ أٔافوْب .
(ٗ)

 

ٔقاال مْاات اثااٍ ْْاابو انااٗ ْاانا انااوأ٘ ماكااواً انْااؤٛ انزااٙ 

ُٚجغٙ أٌ رزٕفو نكٙ ٚكٌٕ اإلعواة ثبنؾؤف ْٔٙن 
(٘)

 

اإلٙااابفخ ال أٌ ركااإٌ ي اااوكح ، فاااؤٌ أفاااوكد  .ٔ

()أعوثذ ثبنؾوكبد َؾٕن  ()ٔناّ أؿ(
(ٙ)

))اٌ ٔ

 نااّ أثاابً((
(9)

 ))ثُاابُد ا ؿ((ٔ
(8)

عاابء  أيااب يااب

فنفبً نننك فْبم أٔ اإلٙبفخ يَازٕهح ، عهاٗ 

ٌ ركٌٕ اإلٙبفخ انٗ غٛو )انٛبء( فبٌ كبَاذ أ

ٔأفاٙ ننهٛبء أعوثذ ثبنؾوكبد انًقلهح َؾإ 

 . ْبهٌٔ

ٌ ركإٌ يضُابح أ أٌ ركٌٕ فاٙ ؽبناخ انً اوك ال .ٕ

أٔ يغًٕعاااخ عًاااع رٖاااؾٛؼ فعُلمااان رعاااوة 

ثاابإلنا هفعاابً ٔانٛاابء َٖااجبً ٔعااواً فااٙ ؽبنااخ 

ٕأ هفعاابً ٔانٛاابء َٖااجبً ٔعااواً فااٙ انًضُااٗ ٔاناا

ؽبناااخ انغًاااع ، ٔاٌ ال رغًاااع عًاااع ركَاااٛو 

 .فزعوة ثبنؾوكبد
(7)

 

أٌ ركااااإٌ يكجاااااوح فهااااإ ٕاااااغود أعوثاااااذ  .ٖ

َك ، ، هأٚاُذ أثٛ ا أثُّٛك ثبنؾوكبد َؾٕ ن عبءَٙ

َك يااوهُد ثؤثٛ اا
(ٔٓ)

ثعاا٘ انُؾاابح  هعااعٔقاال أ

نٍجت اعواثٓب ثبنؾؤف انٗ ٍججٍٛ
 (ٔٔ    )

 

 اليبرٓب فاٙ ؽابل  آَب أًٍبء ؽنفذ

افواكْااب ٔرٚااًُذ يعُااٗ اإلٙاابفخ 

فغعم اعواثٓاب ثابنؾؤف كابنعٕٗ 

يٍ ؽانف اليبرٓاب . ٔاؽزاوى ثقٕناّ 

رًُٚذ يعُٗ اإلٙبفخ عهاٗ يضام / 

ٚاال ، كو، غاال، ّٔااجٓٓب يًااب ؽاانفذ 

 اليّ .

  ِقااااابل قااااإو ن اًَاااااب أعوثاااااذ ْااااان

ا ًٍبء ثبنؾؤف رٕٛئاخ إلعاواة 

انزضُٛااخ ٔانغًااع ثاابنؾؤف فغعهاإا 

نً اااوك ثااابنؾؤف ؽزاااٗ ال ثعااا٘ ا

َٚاااازٕؽِ يااااٍ اعااااواة انزضُٛااااخ 

 ٔانغًع انَبنى ثبنؾؤف .

ٔيُٓى يٍ ٚنْت انٗ اعواثٓاب ياٍ يكابٍَٛ ثبنٚاًخ 

 ٔانٕأ هفعبً ٔان زؾخ ٔا نا َٖجبً ٔانكَوح ٔانٛبء 
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. عااااواً  ْٔاااانا ْاااإ هأ٘ انكاااإفٍٛٛ
(ٕٔ )

ٔقاااال ٔعااااّ 

ثعٚااآى اناااُق٘ نٓااانا اناااوأ٘ ثقااإنٓى ن أٌ اعواثٓاااب 

 ثبنؾوكبد 

ٔانؾؤف يعبً ٙعٛا ، ام انْٙء ال ٚعوة ثْٛئٍٛ 

 .، ٔاًَب عٙء ثبنؾوكبد نًٛكٍ انُىق ثبنؾؤف
(ٖٔ)

 

انااااٗ آَااااب يعوثااااخ  انُؾاااإٍٚٛ ٔمْاااات ثعاااا٘

ثؾوكااابد يقااالهح عهاااٗ انااإأ ٔا ناااا ٔانٛااابء فااابنوفع 

ثًٚخ يقلهح عهاٗ انإأ ٔانُٖات ث زؾاخ يقالهح عهاٗ 

٘ ْإ ا نا ٔانغو ثكَوح يقلهح عهٗ انٛبء ْٔانا اناوأ

انن٘ هعؾّ اثٍ عقٛم عهٗ غٛوِ يٍ اٜهاء .
(ٔٗ)

 

نٍٚ ٍااجق هاأْاانا انااوأ٘ انضبنااش يٚاابفبً انااٗ انااوأٍٚٛ ان

كٌٔ ثقٛااخ  بمكوًْااب أعاانِ اكز ااٗ اثااٍ عقٛاام ثبٚواكْاا

اٜهاء ا فاوٖ انزاٙ قٛهاذ فاٙ اعاواة ا ٍاًبء انَازخ 

يوعؾاابً هأ٘ ٍااٛجّٕٚ عهااٗ غٛااوِ يًااب مكااوِ ٔيًااب نااى 

كٌٔ أٌ ٚاانكو ٍااجت رغهٛجااّ ّااوؽّ نفن ٛااخ ٚاانكوِ فااٙ 

 نٓنا انوأ٘ عهٗ ؽَبة غٛوِ يٍ اٜهاء انُؾٕٚخ.

ٌ ْااانِ ا ٍاااًبء يعوثاااخ أ ٔياااب ٚاااواِ ثعٚااآى

ثبنؾوكبد انًقلهح كًب فٙ انًُقٕٓ ٔانًقٖٕه ٔانٛاّ 

أّاابه انًٖااُا ثقٕنااّ ن)ثاابنٕأ هفعاابً(ٔنى ٚقاام اناإأ 

ٌ ْانِ انؾاؤف ْاٙ ؽاؤف أ ٌٔعنيخ انوفع . ام ٚاو

يقاله عهٛٓاب نضقهاّ فاٙ انإأ ٔانٛابء اعواة ٔا عواة 

ّ صقهّ فاٙ انإأ فاؤٌ انإأ عٔنزعنهِ فٙ ا نا ،أيب ٔ

فٙ رقلٚو ًٙزٍٛ ٔقجهٓاب ٙاًخ ٔراؤرٙ ٙاًخ اإلعاواة 

فززٕانٗ أهثع ًٙبد ٔمنك صقٛم ٔكننك انقٕل فٙ انٛابء 

كاذ  العزًب  أهثع كَواد يزٕانٛبد ٔايب ا نا فهٕ ُؽو 

كٓاب . كًاب ٚاوٖ أٌ فوعذ عاٍ كَٕٓاب أن اب فزعانه رؾوٚ

ا ٕم فٙ اإلعواة أٌ ٚكٌٕ ثبنؾوكبد ٔقال أيكاٍ ُْاب 

فٕعاااات انًٖااااٛو انٛااااّ ٔاٌ ْاااانِ ا ٍااااًبء يعوثااااخ 

ثبنؾوكبد فٙ ؽبل اإلفواك فٕعت اٌ ركٌٕ فٙ اإلٙبفخ 

كننك .
(ٔ٘) 

 

ٔمْاات االف ااِ انااٗ اٌ ْاانِ انؾااؤف ىٔاماال 

كٔال عهاٗ اإلعاواة كبنؾوكابد . فابما قهاذ ن قابو أثإ  

نًٚخ فٙ قٕنك قبو ىٚل ٔكننك ا نا كبن زؾخ فبنٕأ كب

فااٙ قٕناااك نهأٚااُذ ىٚااالاً . ٔانٛااابء فااٙ  قٕناااك نياااوهُد 

ثيٚل.
(ٔٙ)

 

ٔقاابل قاإو اٌ ْاانِ انؾوكاابد ارجبعاابد رُجٛٓاابً 

عهٗ اٌ ْنِ ا ًٍبء اما أفاوكد كابٌ اعواثٓاب عُٛبرٓاب 

ٔاٌ هك اننو عبهٗ الٌ اإلفواك ْٕ ا ٕم.
(ٔ9)

 

( ؽوف ا عواة ٔيُٓى يٍ مْت انٗ اٌ )انجبء

ٔأيب انٕأ ٔا نا ٔانٛابء َْاؤد عاٍ أّاٛب  انؾوكابد  

 .ْٕٔ هأ٘ انًبىَٙ
(ٔ8) 

ٔٚؾكااٗ اٌ ثهؾاابهس ٚااؤرٌٕ ثٓااب عهااٗ انقٛاابً 

يقٖاإهح فٛقٕناإٌ نْاانا أثاابً ، هأٚااُذ أثاابً ، يااوهُد ثؤثاابً 

 ٔقٕل انْبعون

اٌ أثبْااااااااااااب ٔأثاااااااااااااب أثبْاااااااااااااب                                               

بْب غبٚزهغب فٙ انًغل ثقل 
(ٔ7)

   

 ثب نا كامًب هفعبً ٔ َٖجبً  ٔعواً.

       

 

 

ثعٙ اناٗ آَاب اما كبَاذ يوفٕعاخ ف ٛٓاب َقام   ٔمْت انو 

)ُِ ُٕ  ثن قهت فب ٕم عُلِ فٙ قٕنك ن ْنا أثِٕ )ْنا أثَ

انٚاااًخ عهاااٗ انااإأ فُقهاااذ اناااٗ ياااب قجهٓاااب  ٍااازضقهذفب

ك هأٚاُذ أثابِ ٔثقٛذ انٕأ عهٗ ؽبنٓب . ٔا ٕم فٙ قٕن

ن )هأٚاااُذ أثااإُِ(  فزؾوكاااذ انااإأ ٔاَ ااازؼ ياااب قجهٓاااب 

فاٙ ؽبناخ انغاو  .أيابفبَقهجذ أن ب فكبٌ فّٛ قهت ثن َقام 

ف ّٛ َقام ٔقهات فب ٕام عُالِ فاٙ قٕناك ياوهُد ثؤثٛاك 

َِٕ (فب انكَااوح عهااٗ اناإأ فُقهااذ  ٍاازضقهذن)يااوهُد ثؤثَ

انااٗ يااب قجهٓااب فقهجااذ اناإأ ٚاابء نَااكَٕٓب ٔاَكَاابه يااب 

هٓب.قج
(ٕٓ)

 

 

ٕ-  َْ )ٍ 
 ٍُ ن انْااٙء انًُكااو اناان٘ َٚاازٓغٍ مكااوِ يااٍ انٓاا

انعٕهح ٔان عم انقجٛؼ أٔ غٛو منك  ْٔٙ اٍاى ياٍ ا ٍاًبء 

. انَزخ
(ٕٔ)

ٔقل عاود عابكح انُؾإٍٚٛ أٌ ٚانكؤا )انٓاٍ(   

رّ نٍٓ فٙ االٍازعًبل إْى منك يَبٔفٛيع ا ًٍبء انَزخ 

نُؾابح فاٙ ٔنٌٛ كننك ثم ٔعلَب ُْاب  افزنفابً ثاٍٛ ثعا٘ ا

ٚوٖ ثع٘ انُؾٍٕٚٛ أٌ اعواثٓب َبقٖخ انانو  اماعواثٓب ، 

ْٕ انٖاؾٛؼ ٔان ٖاٛؼ فاٙ نغاخ انعاوة، ٔاإلرًابو عابمي اال 

اَااّ قهٛاام . ٔياآُى يااٍ ٚاانْت انااٗ انااُقٔ كامًاابً ٔال ٚغٛااي 

اإلرًبو .ٔانًْٕٓه فاٙ )ْاٍ( اعاواإِ يغاوٖ )ٚلز(ينىياخ 

ًااب فااٙ انااُقٔ افااواكا ٔاٙاابفخ ٔفااٙ اعواثااّ ثبنؾوكاابد ، ك

 ن قٕل اإليبو عهٙ ) (
(ٕٕ)

ٍُ أثٛاّ ُٚزىاق ثاّ  )) يٍ ٚىُم ْا

((. ٔيٍ منك قٕل انْبعو 
(ٕٖ)

 ن

ب                                  ًاااااااااُهؽاااااااااِذ ٔفاااااااااٙ هعهٛاااااااااِك ياااااااااب فٛٓ                  

ُِْك يٍ انًئيِه   ٔقل ثلا ْ

ِك ، فْاجّٓ )ثعٚال( فَاكٍ انُإٌ ن قل ثلا ُُْا كهاأ

ْانا ياب مْات انٛاّ اثاٍ يبناك . ٔيًاٍ . ٔ كبٚاكًب رَكٍ ان

ٌ أ مْااات اناااٗ ْااانا اناااوأ٘ اثاااٍ قاااٛى انغٕىٚاااخ ؽٛاااش ٚاااوٖ

ا فٖااؼ فااٙ )ْااٍ( انااُقٔ ، أ٘ ؽاانف ؽااوف انعهااخ يُااّ 

ٔاعواثّ ثبنؾوكابد . ُٔٚاله ْانا فاٙ )أة( ٔربنٛٛاّ ًْٔاب ن 

أؿ ٔ ؽى ، ٔٔهك يًَع فٙ )ا ة( كًب ٚقٕل اثٍ انغٕىٚاخ 

 ٘( فٙ انكووعلَؾٕ ن ثؤثّ ِ اقزلٖ 
(ٕٗ)

. 

 :ٔيًااٍ ٚااوٖ انااُقٔ اثااٍ ْْاابو ا َٖاابه٘ ؽٛااش ٚقاإل 

)انٍٓ( ٚقبنا ا ة ، ا ؿ ، انؾى يٍ عٓخ آَاب اما أفاوكد 

َقٖذ أٔافوْب ٕٔبهد عهٗ ؽاوفٍٛ ، ٔاما أٙاٛ ذ رًاذ 

ؾاانف اناانو  ثفٖاابهد عهااٗ صنصااخ أؽااوف ، رقاإل نْاانا أة( 

( ، فاابما اٍاازعًم ي ااوكاً َقاأ كَاابمو أفٕارااّ  )ٕ ٔإااهّ )أثاا
(ٕ٘ )

(فزقٕل ن ْانا ْاٍ (، ٔهأٚاذ ُْابً ،  ز غل،ک). َٔٚزعًم 

ٍز ، كًااب رقاإل ٚعغجُااٙ غاال( ، ٔإٔاإو غاالاً ،  ٔيااوهُد ثٓاا

ٔاعزكااا ُ فااٙ غاالز . ٔاما اٍاازعًم يٚاابفبً فغًٓاإه انعااوة 

َُْاك ، ٔياوهُد  رَزعًهّ كاننك فزقإل ن ْانا ُُْاك ،ٔهأٚاُذ 

ٔثعٚاآى ٚغوٚااّ يغااوٖ  ( لغاا)ثُِٓااك ، كًااب ٚ عهاإٌ فااٙ 

( فٛعوثّ ثبنؾؤف انضنصخ فٛقٕل ن ْنا ُْٕ  ، )أة ، ٔأؿ 

هأٚاااُذ ُْاااب  ، ياااوهُد ثُٓٛاااك ، ْٔاااٙ نغاااخ قهٛهاااخ مكوْاااب 

ٍااٛجّٕٚ ، ٔأيااب يااٍ مْاات انااٗ انااوأ٘ اٜفااو ْٔاإ انااُقٔ 

ٔعلو عٕاى اإلرًبو ْٕ ان واء ٔانيعبط فقل أَكاؤا اإلرًابو 

ٔانزييٕا انُقٔ ، ٔيٍ ناى ُٚجاّ عهاٗ قهزاّ فهاٌٛ ثًٖاٛت 

كًب ٚقٕل اثٍ ْْبو ٔفو َٖٛت ؤٚبمم ثٙ يٍ ان ؽظٔاٌ 
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(ٕٙ)
ؽٛااش ٚااوٖ اثااٍ ْْاابو اٌ انااُقٔ فااٙ اٍاازعًبل ْاانا .

 االٍى ْٕ ا فٖؼ قٛبٍبً ٔمنك الٌ يب كبٌ َبقٖبً فٙ 

 اإلفااواك فؾقااّ أٌ ٚجقااٗ َبقٖاابً فااٙ اإلٙاابفخ ٔيُااّ انؾاالٚش
(ٕ9)

ِّ ٔال   (ن  ِٕ ثٓاٍ ِ أثٛا ّٚ يٍ رعيٖ ثعياء انغبْهٛخ فؤع

رْكُُااإا((
(ٕ8)

ل رْاااالك ََٕااااّ فقااابل ٍااااؾٛى عجاااال ثُااااٙ . ٔقاااا

فٙ رْلٚل ٌَٕ ) ٍْ(  انؾَؾبً
(ٕ7)

 ن                               

آال نٛاااااااااذ ّاااااااااعو٘ ْااااااااام أثٛااااااااازٍ نٛهاااااااااخ                                                       

 ُْلز  يزُْٙٔٙ  عبمز ثٍٛ نٓي

ٔيب ٚعُُٛب يًب مكو أٌ اثٍ عقٛم ٚوعؼ اناوأ٘ ا ٔل  

مم ثغٕاى اإلرًبو يع قهزاّ ، يَازُلاً ثًاب مْات انٛاّ ياٍ انقب

ْٕٔ ن )هأ٘ انٗ اَّ هأ٘ ٍٛجّٕٚ يُكواً هأ٘ انقواء ثقٕنّ 

عااٍ انعااوة ٔيااٍ ؽ ااظ  اإلرًاابو يؾغاإط ثؾكبٚااخ ٍااٛجّٕٚ

(ؽغااخ عهااٗ يااٍ نااى ٚؾ ااظ.
 (ٖٓ)

بن ٖااٛؼ فٛااّ أٌ ٚعااوة ف ،

ثبنؾوكبد انظابْوح عهاٗ انُإٌ ٔال ٚكإٌ فاٙ أفاوِ ؽاوف 

ٍَ عهخ َؾٕ ن ْ ٍُ ىٚال ،ٔهأٚاُذ ْا ىٚال ، ٔياوهُد ثٓاٍ ِ  نا ْ

يٍ اإلرًبو ، ٔاإلرًابو عابمي نكُاّ  أؽٍَىٚل، ؽٛش انُقٔ 

 .قهٛم 

ٔٚقاإل ٍااٛجّٕٚ اٌ يااٍ انعااوة يااٍ ٚغوٚااّ يغااوٖ 

)ا ة( فٛقٕل ن ْنا ُْٕ  ، ٔهأُٚذ ُْب  ، ٔيوهُد ثُٓٛاك 

( ٔفاٙ  ٌِ ََُْٕا ، اال اَّ قهٛم ، ًٍٔعُب يٍ انعوة يٍ ٚقٕل )

ل انْبعو بُْٕاد( قانغًع )
(ٖٔ)

 ن

اااااااااٙ                                ٔيأهٖ اثاااااااااٍ َاااااااااياهز قااااااااال ع ااااااااابَٙ              هُ 

ْب يززبثعُ كعهٗ ُْٕادز  ُُ  مُّ

ٔكاابٌ يقزٚااٗ انقٛاابً فٛٓااب أٌ رقهاات اناإأ أن ااب 

ؾوكٓب ٔاَ زبػ ياب قجهٓاب اال آَاى ؽانفْٕب رق ٛ ابً يجبنغاخ زن

 روٖ أَٓاى ناى ٚؾانفٕا فٙ انزق ٛا ، ٔانقٛبً يب قليُبِ أال

 ) ًٗ اننو فٙ يضم )عٖبً( ٔ)هؽ
(ٖٕ)

. 

 

 اعواة انًضُٗ ٔانًهؾق ثّ -ٖ
ذ انٛاّ يضهاّ ياٍ عَُاّ ًانًضُٗ ن ْٕ كم اٍى ًٙ

ٔعجود عًُٓب ثه ظ ٔاؽال ننفزٖابه َؾإ قٕناك ن عابءَٙ 

انااوعنٌ ، ٔانًوأراابٌ 
(ٖٖ )

. ثيٚاابكح أنااا فااٙ أفااوِ هفعاابً ، 

عاواً رهًٛٓاب َإٌ يكَإهح . ٔانٛبء ي زٕػ يب قجهٓب َٖجبً ٔ

ٔٚكاإٌ انؾااوف اناان٘ رهٛااّ ا نااا ٔانٛاابء ي زٕؽاابً . ْٔاانا 

أّٓو ا قٕال عُل كضٛو يٍ انُؾبح . ٔإام انزضُٛاخ انعىاا 

، فاابما قهااذ ن عاابءَٙ انيٚاالاٌ ، فب ٕاام ىٚاال( ٔىٚاال( يعجااو 

عُٓب ثعجبهح ٔاؽلح فكابٌ أفٖاو
(ٖٗ )

. ُٔٚقَاى انًضُاٗ اناٗ 

يعزام  َؾإن ٔنكن انوعنٌ ،وة ن ٕؾٛؼ َؾٕ قٕٙصنصخ ا

يوكت َؾٕن مٔارب رؤثٜ ّواً . ٔانزضُٛخ َٕعابٌ ٔانقبٙٛبٌ ،

ن انزضُٛااخ انه ظٛااخ ٔانزضُٛااخ فااٙ انًعُااٗ ، أيااب انه ظٛااخ فقاال 

ٚاالفم فٛٓااب انًضُااٗ فااٙ انه ااظ ٔانًعُااٗ يعاابً َؾاإ قٕنااك ن 

اناااوعنٌ ، ٔانًضُاااٗ فاااٙ انه اااظ كٌٔ انًعُاااٗ  َؾااإ قٕناااك 

ٌ نهْاًٌ اانًابء ، ٔانقًاو ن)عُٛبٌ( نعٍٛ انْاًٌ ٔعاٍٛ

ٔانقًو نْإًل انزضُٛاخ انه ظٛاخ انُإعٍٛ يعابً . أياب انزضُٛاخ 

فٙ انًعُٗ كٌٔ انه ظ ْٔٙ رضُٛخ كم فوك يٚبف انٗ يضُاٗ 

أٔ ٚكااإٌ ثه اااظ انغًاااع ٔيعُااابِ انزضُٛاااخ 
(ٖ٘)

َؾااإ قٕناااّ  

( ،))ٔانَبهض ٔانَبهقخ ٖٙقل ٕغذ قهٕثكًب (() :((رعبنٗ

فبقىعٕا أٚلًٚٓب ((
(ٖ9 )

 رقٕل ن أعغجُٙ ؽٍَ ٔعّ ، ٔ

 

 

عهاااٗ صُٛاااذ انيٚااالٍٚ ،ٛٛااات أَ َااآًب ، اٌ ّااائذ 

ن ل ان وىكضبٔعًٓٛٓب َٔ ًَٛٓب (،ق(ا ٕم فقهذ 
(ٖ8)

 

ثًاااااااااب فاااااااااٙ فئاكُٚاااااااااب ياااااااااٍ انٓاااااااااى ٔانٓااااااااإٖ                               

 فٛجوأ يُٓبٗ ان ئاك انًَقا

نؾقاإا ثاابنًضُٗ أهثعااخ أن اابن ، ن ظااٍٛ ثْااوٛ أٔقاال 

وٛ ، فبنه ظبٌ انهاناٌ ثْاوٛ ن)كان ٔكهزاب ( ٔن ظٍٛ ثغٛو ّ

ّٔوًٛٓب أٌ ٚكَٕاب يٚابفٍٛ اناٗ انٚاًٛو رقإل ن عابءَٙ 

كنًْاااب ، هأٚاااذ ُ كهًٛٓاااب ، ياااوهُد ثكهًٛٓاااب . فاااؤٌ كبَااااب 

يٚاابفٍٛ انااٗ انظاابْو كبَااب ثاابإلنا عهااٗ كاام ؽاابل ، رقاإل ن 

عااااابءَٙ كااااان أفٕٚك،هأٚاااااُذ كااااان أفٕٚاااااك،يوهد ثكااااان 

ثؾوكبد يقالهح عهاٗ ا ناا  ب ؽُٛئنز ًأفٕٚك،فٛكٌٕ اعواثٓ

 ًَٓب يقٖٕهاٌ)كبن زٗ ٔانعٖاب( ،كانا انقإل فاٙ )كهزابً(، 

رقاإل نكهزبًْااب هفعاابً ٔكهزًٛٓااب َٖااجبً ٔعااواً ، ٔكهزااب أفزٛااك 

ثبإلنا فٙ ا ؽٕال كهٓب
(ٖ7)

.ٔمْت انجٖوٌٕٚ انٗ اٌ )كان 

ٌ اناٗ اَاّ ٕ(  اٍى ي وك ٚ ٛل يعُٗ انزضُٛخ ، ٔمْت انكٕفٛا

يعُااٗ ، ٚقاإل اثااٍ ٚعااِٛ ن ٔانٖاإاة اٍااى يضُااٗ ن ظاابً ٔ

ياانْت انجٖااوٍٚٛ ثاالنٛم عاإاى ٔقاإ  انقجااو عُااّ ي ااوكاً 

َؾاإن كاان أفٕٚااك يقجاام( ٔيُااّ قٕنااّ رعاابنٗ)) كهزااب انغُزااٍٛ 

 .رذ أكهٓب ((آ
(ٗٓ )

 

ٔناإ اعزجااو انًعُااٗ نقاابل ))أرزااب(( . ََٕٔااّ ٕاابؽت انكزاابة 

كانً(  َاّ عُالِ ي اوك ياٍ قجام انًقٖإه ْٔإ غٛاو (فقبل 

نااا )كاان( الو ٔنَٛااذ ىاماالح ناائن ٚجقااٗ االٍااى أيٚاابف 

انظاابْو عهااٗ ؽااوفٍٛ . ٔؽاابل )كهزااب( كؾاابل )كاان( اال أَٓااب 

يئَضخ . ٔقل افزها انعهًبء فاٙ رابء )كهزاب( فانْت ٍاٛجّٕٚ 

انٗ ْنِ انزبء نهزؤَٛش ٔانزبء ثلل يٍ الو انكهًاخ كًاب أثالنذ 

يُٓب فٙ الو )ثُذ(ٔ)أفاذ( ٔمْات أثإ عًاو انغوياٙ اناٗ 

نزاااابء نهزؤَٛااااش ٔاإلنااااا الو انكهًااااخ كًااااب كبَااااذ فااااٙ اَااااّ ا

)كن(
(ٗٔ)

. 

أيااب انه ظاابٌ انهااناٌ ثغٛااو ّااوٛ ن)اصُاابٌ ٔاصُزاابٌ( 

رقٕل ن عبءَٙ اصُبٌ ٔاصُزبٌ ، هأُٚذ اصٍُٛ ٔاصُزٍٛ ،يوهد 

اعواة انًضُٗ اٌ كبَاب غٛاو  ضموثًٓب يعثبصٍُٛ ٔاصُزٍٛ،  فز

ٍٛ يٚبفٍٛ ، أٔ يٚبفٍٛ انٗ ًٙٛو َؾٕن أصُبْى أٔ يٚابف

انٗ انظبْو َؾٕن اصُب أفٕٚك ٔاٌ كبَب ياوكجٍٛ ياع انعْاوح 

َؾاإ ن عاابء اصُااب عْااو ،هأٚااذ اصُااٙ عْااو، يااوهد ثاابصُٙ 

 .عْو
(ٕٗ )

 

ٔقل افزها انُؾبح فٙ اعواة انًضُٗ عهٗ أكضو ياٍ 

ٌ انٗ اٌ اإلنا ٔانٛابء فاٙ انًضُاٗ ٕهأ٘ ، فقل مْت انكٕفٛ

فٛوفاع ثًُينخ انًٚخ ٔان زؾخ ٔانكَوح فاٙ آَاب اعاواة ، 

نا ُٖٔٚت ٔٚغاو ثبنٛابء رهًٛٓاب َإٌ يكَإهح، ٔانٛاّ ثب 

ثٍ انًَزُٛو ،ٔىعاى قإو اَاّ يانْت  ةمْت أثٕ عهٙ قىو

ٍٛجّٕٚ ٔنٌٛ ثٖؾٛؼ ٔاعزًعٕا ثاننك ثابٌ قابنٕا ن انالنٛم 

اعواة كبنؾوكبد آَب رزغٛو كزغٛو انؾوكبد ، أال  آَب عهٗ

د رااوٖ اَااك رقاإل ن قاابو انيٚاالاٌ ، هأٚااذ انيٚاالٍٚ ،يااوه

ثبنيٚلٍٚ ،فزغٛود ثزغٛو انؾوكبد فٙ َؾٕن قبو ىٚال( ،هأٚاُذ 

ىٚااالاً ، ياااوهد ثيٚااالز . ٔقااال هك  اثاااٍ االَجااابه٘ عهاااٗ قااإل 

انكٕفٍٛٛ ن) اٌ ٍٛجّٕٚ ًٍبْب ؽؤف اإلعواة  َٓب انزاٙ 

اٌ ْاانا ،ٔأعااوة االٍااى ثٓااب كًااب رقاإلن ؽوكاابد اإلعااواة 

فاانف انظاابْو ، فااؤٌ انظاابْو فااٙ إااىنػ انُؾاإٍٚٛ اٌ 

 وف اإلعواة ْٕ آفو ؽوف يٍ انكهًخ  َؾٕ ن انلال يٍ ؽ

 



 

- 05 - 

 

 ٕٔٔٓ/اماه                   ٙانًغهل                    ٕانعلك   يغهخ عبيعخ م٘ قبه     
 

( ال عهااٗ انؾااوف اناان٘ ٔ)ىٚاال( ٔانااواء يااٍ )عًااو

(ٚكاإٌ اعواثااب نهكهًااخ
(ٖٗ)

. ٔمْاات انجٖااوٌٕٚ انااٗ آَااب  

ا ثًاب مْجإا انٛاّ ثاؤٌ قابنٕا ن آَاب اؽزغإٔ،ؽؤف اعواة

ؽؤف اعواة ٔنٌٛ ثبعواة الٌ ْنِ انؾؤف ُْب ىٚالد 

ٚلل عهاٗ  فبنٕاؽلخ . فهًب ىٚلد نهزضُٛخ ، نهلالنخ عهٗ انزضُٛ

ي اوك ، فابما ىٚاالد ْانِ انؾااؤف كناذ عهااٗ انزضُٛاخ . فهًااب 

ىٚلد نهزضُٛخ ٕبهد ياٍ رًابو ٕاٛغخ انكهًاخ انزاٙ ٔٙاعذ 

نننك انًعُٗ فٖبهد ثًُيناخ ) انزابء( فاٙ )قبمًاخ( ٔا ناا 

فٙ )ؽجهٗ( ٔكًب اٌ ا نا ٔانزبء ؽوفب اعواة فكاننك ْانِ 

انؾؤف ْبُْب 
(ٗٗ)

 . 

ؽاوف اَاّ ٔقبل أثإ عًاو انغوياٙ فاٙ ؽاؤف انزضُٛاخ 

اعااواة ٔال اعااواة فٛااّ ، ْٔاانا ْاإ قاإل ٍااٛجّٕٚ . ٔكاابٌ 

ٚقاإل ن اٌ اَقاانة ا نااا انااٗ ٚاابء ْاإ اإلعااواة ْٔاانا ْاإ 

.قٕل ان اواء
(ٗ٘)

ٔمْات أثإ انؾَاٍ االف اِ ٔأثإ انعجابً 

ٔأثاإ عضًاابٌ انًاابىَٙ انااٗ آَااب نَٛااذ ثاابعواة ٔال  ًجاوكان

واة ٔنكُٓب رلل عهٗ اإلعواة ، ٔؽكٙ عٍ أثاٙ ؽؤف اع

اٍااؾبض انيعاابط اٌ انزضُٛااخ ٔانغًااع يجُٛاابٌ ْٔاإ فاانف 

 .اإلعًب 
(ٗٙ)

  

ٔنغخ ثُٙ انؾبهس ثٍ كعت انياو انًضُاٗ ٔياب عاوٖ 

يغااواِ  ا نااا عهااٗ كاام ؽاابل ، ٔثٓاانِ انقااواءح قااوأ َاابفع ، 

ٌ  ْاناٌ أاثٍ عبيو ،ٔانكٕفٌٕٛ اال ؽ ٖبً قٕنّ رعبنٗ ن)) 

بؽواٌ ((َاان
(ٗ9)

ٔٔافااق فااٙ منااك انؾاابهصٍٛٛ ثُاإ انٓغااٛى  

 .ٔثُٕ انعُجو
(ٗ8)

 

قاابل ان ااواء ن قاال افزهااا انقااواء فااٙ ْاانِ  انقااواءح 

عهٗ أكضو يٍ هأ٘ ، فقبل ثعٚٓى ن ْٕ نؾاٍ ٔنكُاب ًَٚاٙ 

ٌْ ْاااناٌ  ((عهٛاااّ نااائن َقااابنا انكزااابة ٔقاااوأ ثعٚااآى ن  ا

نَااابؽواٌ ((ْٔااإ ؽ ااأ ٔاثاااٍ كضٛاااو ،ٔقواءرُاااب ثزْااالٚل 

 ٌ ٔثب نا عهٗ ٔعٍٓٛ نانُٕ

 .ا ٔل / عهٗ آَب نغخ ثُٙ انؾبهس ثٍ كعت 

اٜفااو/ أٌ رقاإل أٔعاالد ا نااا يااٍ )ْاانا( كعبيااخ 

ٔنَٛااذ ثاانو فعاام فهًااب صجزااذ ىكد عهٛٓااب ََٕاابً صااى روكااذ 

 ا نا صبثزخ عهٗ ؽبنٓب ال رئل عهٗ كم ؽبل . 

كًاب قبناذ انعاوة ) اناان٘( صاى ىاكٔا ََٕابً رالل عهااٗ 

) اناانٍٚ( فااٙ هفعٓااى َٖٔااجٓى ٔعااوْى انغًااع فقاابنٕا
(ٗ7 )

 .

ٔمْت ٍٛجّٕٚ ٔإٔؾبثّ انٗ اٌ ْنِ انؾؤف ْٙ ؽاؤف 

اعااواة ثًُينااخ اناالال يااٍ ) ىٚاال( ٔا نااا يااٍ ) عٖاابً( صااى 

افزها إٔؾبة ٍٛجّٕٚ فٙ منك ، فقبل قٕو ن انؾوكاخ فٛٓاب 

يَُٕخ كًب فٙ انًقٖٕهح  َٓب ؽؤف اعواة ثلنٛم اَاّ ال 

ف ٔاما كبَذ ؽؤف اعاواة ٔعات ٚغٕى ٍقٕٛ ْنِ ا ؽو

رقلٚو انؾوكبد فٛٓب كًاب فاٙ )عٖاب ً( ، ََٔات ْانا اناوأ٘ 

 .نهقهٛم ٍٔٛجّٕٚ
(٘ٓ)

 

ٔقبل قٕو ن نٌٛ فٛٓب اعواة يقاله ، الٌ افزنفٓاب 

ٚغُٙ عاٍ رقالٚو اإلعاواة ، فٓاٙ عنياخ اإلعاواة ٔؽاوف 

اإلعواة )كٛبء( انَُت ْٙ ؽوف اإلعواة ٔعنيخ انَُت 

 .نوأّ٘ك ْنا ا،ٔقل هُ 
(٘ٔ)

اثٍ عقٛم فُواِ قل هعؼ اناوأ٘  أيب

 انًَُٕة انٗ انقهٛم ٍٔاٛجّٕٚ انقبمام ثاؤٌ ؽوكاخ اإلعاواة

ام ٚقإل ن  فٙ انًضُٗ يُٕٚخ أٔ يقلهح عهٗ ؽوف اإلعاواة

ْٔاانا ْاإ انااوأ٘ انٖااؾٛؼ ، فزكاإٌ انؾوكااخ انًقاالهح عهااٗ 

 .ا نا هفعبً ٔعهٗ انٛبء َٖجبً ٔعواً 
(ٕ٘)

 ثعل اٌ مكو اثٍ 

 

ٚااٍٛ فقااٜ فااٙ ّااوؽّ كٌٔ أٌ ُٚظااو انااٗ عقٛاام هأ

اٜهاء ا فوٖ نهُؾابح فاٙ اعاواة انًضُاٗ  فقال مكاو اناوأ٘ 

انقبمم ثبعواة انًضُٗ ثبنؾؤف ثب نا هفعبً ٔثبنٛابء َٖاجبً 

ٔعااواً رهٛٓااب َاإٌ يكَاإهح ٔانااوأ٘ اٜفااو اناان٘ مكااوِ ْاإ 

.اإلعواة ثب نا يىهقبً هفعبً َٖٔجبً ٔعوا
(ٖ٘)

 

 

 ٔانغًعؽوكخ ٌَٕ انزضُٛخ   -ٗ
ٍّ ، ٚكاإٌ إٔاانً  انُاإٌ  ن ْاإ ؽااوف يغٓاإه أغاا

ٔثاالالً ٔىاماالاً . فب ٕاام ٚكاإٌ فاابءاً ٔعُٛاابً ٔالياابً ، فبن اابء 

، ٔانعٍٛ َؾٕن عُتز َٔعََُؼ ، ٔانانو َؾإ ن  ِعىْ ْى ََٔ َؾٕن َُعِ 

ٍَ . ٔأيااب انجالل فاانْت إٔااؾبثُب كًاب ٚقاإل اثااٍ  ٍز ٔقَىَاا ا ِٖ ِؽ

هاااٗ َؾااإ ن ٍاااكواٌ ِ عُاااٙ ناناااٗ اٌ انُااإٌ فاااٙ فَْعااانٌ ِ فَعْ 

ٔغٚااجبٌ ٔٔنٓاابٌ ٔؽٛااواٌ ثاالل يااٍ ًْاايح فَعاانء َؾاإ ن 

 ؽًواء ٕٔ واء . ٔأيب انيٚبكح فعهٗ ٙوثٍٛ ن 

  .أؽلًْب ن ىٚبكح ٕٛغخ فٙ َ ٌ انًضبل انًيٚل فّٛ

 اٜفون ىٚبكح نؾقذ عهٗ غٛو يعُٗ انهئو .

ا ٔل يًُٓاااب ن قااال ىٚااالد انُااإٌ فاااٙ َؾااإن َقااإو 

ٙ َؾإ َِْ وعاّ ، ٚقابل ن هعام ،َٔٚوة ، اَ ٖم ٔثبثّ ٔفا

َِْ وعّ انقهت ،اما كبٌ هعم عجبٌ غٛاو م٘ عانكح ٔال ؽايو 

فاٙ ا فعابل ف ٛ اخ ٔصقٛهاخ َإٌ انزٕكٛال . ٔانضبَٙ يًُٓاب ن 
(٘ٗ)

ٍ  ٛجقاااااابً ،   عااااااٍ َؾاااااإ قٕنااااااّ رعاااااابنٗ ن )) نَزَااااااوَكجُ

ٛجااقز((
(٘٘)

اا َْ ٌ َ ،))نََُ َُ ثبنُبٕااٛخ(( َع
(٘ٙ)

، ٔرهؾااق عنيااخ 

قًَخ ْٔٙنرقٕيبٌ،ٚقٕيابٌ، ٚقٕيإٌ نهوفع فٙ ا فعبل ان

، رقٕيٌٕ ، رقٕيٍٛ َٔؾِٕ . ٔكننك رهؾق انزضُٛاخ ٔانغًاع 

ل انزضُٛاخ عٕٙابً يًاب يُاع االٍاى ياٍ انؾوكاخ ؽاانن٘ عهٗ 

ٔانزُااإٍٚ ، ٔمناااك َؾااإن انيٚااالاٌ ٔانعًاااواٌ ، ٔانيٚااالٌٔ 

ٔانعًاااؤٌ . ٔرهؾاااق انًضُاااٗ ٔانغًاااع َااإٌ فاااٙ ا ؽااإال 

ٔركاإٌ ْاانِ انُاإٌ يزؾوكااخ انضنصااخ هفعاابً  َٖٔااجبً ٔعااواً 

النزقاابء انَاابكٍُٛ ًْٔااب ا نااا ٔانُاإٌ هفعاابً فااٙ انًضُااٗ 

ٔانٛاابء ٔانُاإٌ َٖاااجبً ٔعااواً ، ٔاناإأ ٔانُااإٌ هفعاابً فاااٙ 

انغًع ٔانٛبء ٔانٌُٕ َٖجبً ٔعواً 
(٘9)

، ٔركٌٕ ؽوكاخ َإٌ  

انزضُٛااخ انكَااو ٔؽوكااخ َاإٌ انغًااع ان اازؼ ٔمنااك نهَااجق 

ٌ انزضُٛخ نًب ٍجقذ انغًاع ٔان وض ٔانزعلٚم ، أيب انَجق فب

، ٔانزقااٗ فًٛٓااب ٍاابكُبٌ كَااو أؽاالاًْب عهااٗ إٔاام انزقاابء 

انَبكٍُٛ ، ُٔفٔ   ثبنؾوكخ انؾوف انٖؾٛؼ كٌٔ انعهٛم ، 

جاٍٛ َإٌ االصُاٍٛ َٔإٌ انغًاع ، أياب انزعالٚم فه وض نٔأيب 

َإٌ االصُااٍٛ ؽاوف ٍاابكٍ ٔقجهاّ ؽااوف  قجاامفبَاّ نًااب كابٌ 

بنكَاااوح،الٌ انَاااكٌٕ يزؾاااو  ثااابن زؼ ، عااالنذ انكهًاااخ ث

 ٔان زؼ ف ٛ بٌ .

أيب ثبنَُجخ نهغًع ف ٙ ؽبنخ انوفع ٚكٌٕ انؾوف انن٘ قجام 

ٔأ انغًااع يٚاإًيبً ٔانؾااوف اناان٘ قجاام انٛاابء فااٙ ؽاابنزٙ 

انُٖت ٔانغو يكَٕهاً ٔانكَو ٔانٚى صقاٛنٌ فكابٌ ان ازؼ 

أٔنٗ  َّ افا يٍ انٚى ٔانكَو ٔالٌ رٕانٙ ا يضابل الىو 

فااٙ ان اازؼ  ٔانٚااى ثعاال اناإأ ٔأيااو منااكنهكَااو ثعاال انٛاابء 

ان اازؼ.  يااؤيٌٕ فزعااٍٛ
(٘8 )

ٔركاإٌ ْاانِ انُاإٌ عٕٙاابً يااٍ 

ؽوكاااخ انٕاؽااال ٔرُُٕٚاااّ ، أٔ ياااٍ ؽوكزاااّ أٔ ياااٍ رُُٕٚاااّ 

ٔرَقٜ انٌُٕ نإلٙبفخ  َٓب عإٗ يًاب َٚاقٜ نإلٙابفخ ، 

ْٕٔ انزٍُٕٚ ، ام ال ٚكٌٕ انعٕٗ اّل ؽكًبً يٍ انًعإٗ 

 غنو ُ ،ىٚلز رقٕل فٙ غنيٍٛ يُّ ، فكًب رقٕل فٙ غنو ن 
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نغنيااااٙ ىٚاااال ، ٔرقاااإل ن عاااابءَٙ انيٚاااالٌٔ ٔيَااااهًٕ  

.،ٔهأُٚذ انيٚلٍٚ ٔيَهًٛك
(٘7)

فابنٌُٕ فاٙ انزضُٛاخ ٔانغًاع 

ركٌٕ عهٗ صنس أؽٕال 
(ٙٓ)

 ن

ن ركاإٌ فٛٓااب عٕٙاابً يااٍ انؾوكااخ  انؾبنااخ ا ٔنااٗ

ٔانزُاإٍٚ يعاابً ، ٔمنااك عُااليب ال ٚكاإٌ االٍااى انًاازًكٍ فٛااّ 

انًعوفااخ َؾاإنهعنٌ ،ٔفوٍاابٌ ،  ثاانو  يعوفاابً يٚاابفبً ٔال

ف اٙ ؽاابل اإلفااواك رغال فٛااّ انؾوكااخ ٔانزُإٍٚ عًٛعاابً َؾاإن 

. )ً  هعم( ٔفو

نركااإٌ فٛٓاااب عٕٙااابً ياااٍ انؾوكاااخ  انؾبناااخ انضبَٛاااخ

ٔؽاااالْب ٔمنااااك يااااع الو انًعوفااااخ فااااٙ َؾاااإ ن انااااوعنٌ ، 

ان وٍابٌ ،فزضجااذ يااع الو انًعوفااخ كًااب رضجااذ يعٓااب انؾوكااخ  

ًُ .َؾٕ ن انوع  م ُ ، ان و

ن ركااإٌ فٛٓاااب انُااإٌ عٕٙااابً عاااٍ  انؾبناااخ انضبنضاااخ

انزٍُٕٚ ٔؽلِ ٔمنك يع اإلٙبفخ فٙ َؾٕ ن قبو غنياب ىٚال، 

ياااوهُد ثٖااابؽجٙ عًاااؤ، فزؾااانفٓب كًاااب رؾااانف انزُااإٍٚ 

 نإلٙبفخ فٙ ؽبل اإلفواك .

ٔنهُؾبح آهاء فٙ افزنف انؾوكخ فاٙ َإٌ انزضُٛاخ  

ضُاٗ انكَاو ٔانغًع ، فؤٕم ؽوكاخ انُإٌ فاٙ انً
(ٙٔ)

،ٔقال 

ر زؼ ٔفزؾٓب نغخ كًب ٚاوٖ ثعا٘ انُؾابح ٔيآُى اثاٍ يبناك 

واء ٔاثااٍ يعااٜ ٔاثااٍ عُااٙ ٔيُااّ قاإل  اأاثااٍ ْْاابو ٔان

انْبعو 
(ٕٙ)

 ن) يٍ انىٕٚم(

ٍَٛ َ اٍااااااازقهذ عْاااااااٛخً                          مٚ  َٕ ؽاااااااعهاااااااٗ ا                       

 فًب ْٙ اال نًؾخ ٔرغٛتُ 

ٍ انْنٔم ثؾٛش ال ٚقبً غٛوْب عهٛٓاب ًٔٙٓب ئقل رٚى 

ٙاابفخ أٔ نهٚاؤهح كقاإل انْابعو نإل، ٔرَاقٜ 
(ٖٙ)

ن) يااٍ 

 انىٕٚم(

               خ( يُ اااااااأًْااااااااب ُفى زااااااااب أيااااااااب أٍاااااااابه                        

 ٔأيب كو( ٔانقزم ثبنؾو أعلُه 

ٔرَقٜ نزقٖٛو ٕهخ ، كقٕل انْبعو 
(ٙٗ )

 ن) يٍ انكبيم(

اااااااااٙ   انهااااااااانا                   اثَ                          ً ُاااااااااٙ ُكهٛااااااااات اٌ َع

 غنال  ا   قزن انًهٕ  ٔفككب

َٔااإٌ انغًاااع ركااإٌ ي زٕؽاااخ ركَاااو نهٚاااؤهح ، 

ٔرَقٜ نإلٙبفخ ، أٔ نهٚؤهح ، أٔ نزقٖاٛو ٕاهخ  ٔهثًاب 

ٍااقىذ افزٛاابهاً قجاام الو ٍاابكُخ غبنجاابً 
(ٙ٘)

، ٔيضاام كَااوْب  

 نٙؤهح قٕل انْبعو
(ٙٙ )

 () يٍ انٕافو

ُااااااااااب  عع ااااااااااواً ٔثُااااااااااٙ أثٛااااااااااّ                              فعو                       

ٍِ  اىعبَ َبٔأَكو  آفوٚ

ٍٔاااقٕٛٓب نإلٙااابفخ كضٛاااو كقٕناااّ رعااابنٗن))غٛو  

ُيِؾه اااٙ انٖاااٛل((
(ٙ9)

،ٍٔاااقٕٛٓب نزقٖاااٛو ٕاااهخ فاااٙ قٕناااّ 

رعبنٗن))ٔانًقًٛٙ انٖنح ((
(ٙ8)

 ، 

ّ رعابنٗ ن))ٔاعهًإا الو ٍبكُخ كقٕن قجمٍٔقٕٛٓب افزٛبهاً 

غي٘ هللا((عاَكى غٛو ي
(ٙ7)

ثبنُٖت
(9ٓ)

. 

ٔٚقااإل اثاااٍ يبناااك نٚغااإى أٌ ركااإٌ كَاااوح َااإٌ 

انغًع ٔيب ؽًم عهّٛ نغاخ ، كًاب اٌ فازؼ َإٌ انًضُاٗ ٔياب 

اناااٗ أٌ رهاااك انكَاااوح  ثعٚااآىؽًااام عهٛاااّ نغاااخ ٔمْااات 

نهٚؤهح ، ٔيُّ قٕل انْبعو 
(9ٔ)

 ن)يٍ انجَٜٛ(

                    )ٙ ٙ( مٔ يؾبفظااخ    ٔاثااٍ  اَااٙ أثاا أثاا

 ٍِ ٍّٙ يٍ أثٛٛ ٍّٙ أث  أث

 

 

اثااٍ عقٛاام فهااّ هأٚااّ اناان٘ ٚوعؾااّ عهااٗ ثقٛااخ أيااب 

فازؼ َإٌ انزضُٛاخ أٌ اٜهاء فٛقٕل ن ٔنبْو كنو انًٖاُا 

اٌ  ٚااوٖككَااو َاإٌ انغًااع فااٙ انقهااخ ٔنااٌٛ كااننك ،ثاام 

كَوْب فاٙ انغًاع ّابم أياب فزؾٓاب فاٙ انزضُٛاخ فٛقإل ثؤَاّ 

انزبنٙ نغخ ٔٚنكو انْبْل 
(9ٕ)

 ن

غااااااٙ انْااااااعواء يُااااااٙ                      زٔياااااابما رج                   

 ٍِ ٔقل عبٔىد ؽل ا هثعٛ
(9ٖ)

 

 

 عًع انًئَش انَبنى  -٘
عًاااع انًئَاااش انَااابنى ٚزجاااع عًاااع انًااانكو انَااابنى 

،ٔٔعااّ رجعااّ نااّ اَااّ ٍااهى فااٙ انغًااع ٔاؽاالِ كًااب ٍااهى فااٙ 

هًٌٕ انًاانكو فزقااإل ن يَاااهًخ ٔيَااهًبد ، كًَاااهى ٔيَااا

ٔاَّ ىٚل عهٗ ٔاؽلِ ىٚبكربٌ ًْٔاب ا ناا ٔانزابء كًاب ىٚال 

عهٗ انٕاؽل فٙ عًع انًنكو ىٚبكربٌ ًْٔب انإأ ٔانُإٌ . 

 ٔقل افزها انُؾبح فٙ انيٚبكرٍٛ فٙ عًع انًئَش انَبنى. 

فقبل ثعٚٓى أٌ ا نا ٔانزبء فّٛ ثؾكى ىٚبكح ٔاؽالح ، فاؤٌ 

نزؤَٛاش ياٍ غٛاو ا نا ٔانزبء رالالٌ عًٛعابً عهاٗ انغًاع ٔا

رٕىٚع ، كًب اٌ انإأ فاٙ انغًاع رالل ٔؽالْب عهاٗ انغًاع 

ٔانزااااانكٛو فاااااب نا ٔانزااااابء عًٛعااااابً ثًُيناااااخ انااااإأ فاااااٙ 

انغًع
(9ٗ)

،ٔقبل ثعا٘ انًزقاليٍٛ ن انزابء نهغًاع ٔانزؤَٛاش 

ٔكفهذ ا نا فبهقخ ثٍٛ انغًع ٔانٕاؽل، ٔقبل قٕو ن انزابء 

اٌ ا ناااا  نهزؤَٛاااش ٔا ناااا نهغًاااع ، ٔانااان٘ عهٛاااّ ا كضاااو

ٔانزبء نهغًع ٔانزؤَٛش يٍ غٛو ر ٖاٛم ٔكابٌ انيامال ا ٔل 

ؽااوف ياال ٔ نااٍٛ كًااب كاابٌ فااٙ انزضُٛااخ ٔانغًااع ، ٔاًَاااب 

افزٛاااود ا ناااا كٌٔ انااإأ ٔانٛااابء نق زٓاااب ٔصقااام انغًاااع 

ٔانزؤَٛش ،ْٔنِ انزبء ْٙ ؽوف اإلعواة ثبإلعًب  فٙ ْانا 

 انغًااع  َٓااب ؽااوف ٕااٛغذ انكهًااخ عهٛااّ نًعُااٗ انغًااع ،

فكبَاااذ كااابنٕأ ٔانٛااابء فاااٙ عًاااع انًااانكو انَااابنى ، فبنزااابء 

ٔانزاااابء  (ٔانٚاااًخ عهٛٓااااب ثًُيناااخ اناااإأ فاااٙ )انيٚاااالٌٔ

ٔانكَوح ثًُينخ انٛابء فاٙ )انيٚالٍٚ( 
(9٘)

. ٔعًاع انًئَاش 

انَبنى عهٗ ٙوثٍٛ ن يىوك ٔغٛو يىوك . فبنًىوك ن عًع 

يااب فٛااّ راابء رؤَٛااش عهًاابً كعًااوح ٔؽًاايح ، أٔ اٍااى عااٌُ 

عًاااع م٘ اناااا انزؤَٛاااش ٔناااٌٛ فُْعهاااٗ فُْعااانٌ كُعغاااخ ، ٔ

ااواء ، ٔعًااع يااب ال عنيااخ  ًْ ااْكوٖ ، ٔال فُْعاانء أفعاام كَؾ َُ ك

فٛاااّ ياااٍ أعااانو انًئَاااش كيُٚااات َٔؾااإ ن كهًٚٓااابد ياااٍ 

انًٖغواد ، ٔأٚبو يعلٔكاد يٍ ٕ بد انًنكٕهاد
(9ٙ)

 . 

فبٌ قبل قبمم ن نى ىاكٔا فٙ آفو ْنا انغًع أن اب ٔرابء َؾإ 

بد ، قٛم  ٌ أٔنٗ يب ٚاياك ؽاؤف انًال ن يَهًبد ٕٔبنؾ

ٔانهٍٛ ْٔٙ ا نا ٔانٕأ ٔانٛابء ، ٔكابٌ ا ناا أٔناٗ ياٍ 

انٛبء ٔانٕأ  َٓب ا فا يًُٓاب ، ٔناى رغاي ىٚابكح أؽالًْب 

يعٓااب  َااّ ٚاائك٘ انااٗ أٌ ُٚقهاات عااٍ إٔااهّ  َااّ كاابٌ ٚقااع 

ٛوفبً ، ٔقجهّ أنا ىاملح فُٛقهات ًْايح ، فاياكٔا انزابء ثالالً 

 َٓااب رجاالل يُٓااب كضٛااواً ، ٔا ٕاام فااٙ يَااهًبد  عااٍ اناإأ

ٕٔبنؾبد ْٕ يَهًزبد ٕٔبنؾزبد ، اال أَٓى ؽنفٕا انزابء 

نئن ٚغًعٕا ثٍٛ عنيزٙ رؤَٛش فٙ كهًخ ٔاؽلح 
(99)

 . 

ٔٚعوة عًع انًئَش انَبنى ثبنؾوكبد انظبْوح عهٗ ؽاوف 

اإلعااواة ْٔاإ انزاابء ، ٔنااٌٛ ا يااو فٛااّ كبنزضُٛااخ ٔانغًااع 

ًٓب ثبنؾؤف ، ٔقبل اثاٍ ٚعاِٛ ن اٌ اعاواة انهنٍٚ اعواث

ْنا انغًع ثبنؾوكبد عهٗ انقٛبً
(98)

 . فكم اٍى يئَش   
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ىٚاال  عهااٗ ٔاؽاالِ أنااا ٔراابء  نيخاما أهٚاال عًعااّ عًااع ٍاا

يًٕٚيخ فٙ انوفع يكَٕهح فٙ انُٖت ٔانغو ، فقهذ فاٙ 

ىُٚتن ىُٚجبد ، ٔفٙ ُْل ن ُْلاد ،فابما اعاو٘ ثزٖابهٚا 

انيُٚجبُد ، هأٚاُذ انيُٚجابِد ، ياوهد  اإلعواة قٛم ن عبءَٙ

ثبنيُٚجبِد ، رغعم كَاوح انزابء عنياخ نهُٖات ٔانغاو نعهاخ 

،
(97)

ْٙ آَى نًب ععهإا انٛابء عنياخ نهُٖات ٔانغاو فاٙ ٔ

عًاع انًانكو انَاابنى ععهإا انكَاوح عنيااخ نهُٖات ٔانغااو 

فااٙ عًااع انًئَااش انَاابنى ، ٔنااى ٚغعهاإا نااّ عنيزااٍٛ ناائن 

ًبً ياٍ انًانكو ٔفٖاذ انكَاوح كٌٔ ٚكٌٕ انًئَش اّل ؽك

ان زؾخ  ٌ انكَاوح أفاذ انٛابء 
(8ٓ)

،ٔانٛاّ مْات اثاٍ عُاٙ 

اٌ ٍاجت َٖات عًاع انًئَاش انَابنى ثبنكَاوح  ( ( نثقٕناّ

صوِ انعااوة يااٍ ؽًاام ان ااو  عهااٗ ئَٛبثااخ عااٍ ان زؾااخ يااب راا

ا ٕم فًٛب اما رؤيهُبِ عوفُب يُّ قٕح عُبٚزٓاب ثٓانا انْاؤٌ 

ُٛاااخ ٔانغًاااع ثااابنؾؤف فاااؤعىٕا ، فاااؤَٓى نًاااب أعوثااإا انزض

نااا ٔانوفااع فااٙ انغًااع اناإأ ٔانغااو انوفااع فااٙ انزضُٛااخ ا 

،فغنثِٕ اناٗ ى ثًّبفًٛٓب انٛبء ٔثقٙ انُٖت ال ؽوف نّ فُٛ 

انغااو فؾًهاإِ عهٛااّ كٌٔ انوفااع ، ٔقٛاام ن اٌ ؽًاام انُٖاات 

عهااٗ انغااو نًُبٍااجخ انُٖاات نهغااو كٌٔ انوفااع ، الٌ كاانً 

، الٌ ان ازؼ ياٍ أقٖاٗ  يًُٓب فٚهخ ، ٔيٍ ؽٛاش انًقاوط

انؾهق ٔانكَو يٍ ٍٔاٜ ان اى ٔانٚاى ياٍ انْا زٍٛ ف عهإا 

 منك ٙؤهح . 

صااى ٕاابهٔا انااٗ عًااع انزؤَٛااش ؽًهاإا انُٖاات أٚٚاابً عهااٗ 

انغاااو ، فقااابنٕا ن ٙااااوثُذ انُٓااالاِد ، كًااااب قااابنٕا يااااوهُد 

ثبنُٓاالاِد ، ٔال ٙااؤهح ُْااب  َٓااى كاابَٕا قاابكهٍٚ عهااٗ أٌ 

ُذ انُٓالاَد ، فهاى ٚ عهإا مناك ياع ٚ زؾٕا انزبء فٛقٕنٕا نهأٚ

ايكبَااّ ٔىٔال انٚااؤهح انزااٙ عبهٙااذ فااٙ انًاانكو عُااّ 

))
(8ٔ)

. 

ٔنهُؾبح أكضو يٍ هأ٘ فٙ ؽوكخ ؽوف اإلعواة فاٙ عًاع 

ْٕٔ انزبء ، فًُٓى يٍ ٚوٖ آَاب ركَاو فاٙ  انَبنىانًئَش 

ؽبنزٙ انُٖت ٔانغو ، فزُٕة فّٛ انكَاوح عاٍ ان زؾاخ فاٙ 

اٌ ))انٗ منك  اثٍ يبنك ثقٕنّ ن ؽبنخ انُٖت ،ٔيًٍ مْت 

عًااع انًئَااش انَاابنى ٚكَااو فااٙ انغااو ٔانُٖاات يعااب كَااو 

 ((اعواة 
(8ٕ)

، ٔكننك ٍٛجّٕٚ ثقٕنّ ن اٌ رابء ْانا انغًاع 

ال ر اازؼ فااٙ يٕٙااع ، ٔنااجع٘ انُؾاابح فًٛااب قبنااّ ٍااٛجّٕٚ 

َظااو
(8ٖ)

. ٔاثااٍ عُااٙ ؽٛااش قاابل ن ٔنااى ٚغااي إٔااؾبثُب فاازؼ  

قبٍااّ أثاإ عضًاابٌ فقاابل ن  ْانِ انزاابء فااٙ انغًبعااخ اال ّااٛئبً 

أقٕل نال يَاهًبَد ث ازؼ انزابء قابل  ٌ  ان زؾاخ اٌٜ نَٛاذ 

نًَهًبد ٔؽلْب ثم نٓب ٔل)ال( قجهٓاب ًٔٚزُاع مناك اما كابٌ 

ًبَد ثبثهك ث زؼ انزبء ٍِ نٓب ٔؽلْب ٔرقٕل عهٗ ْنا ال 
(8ٗ)

  .

ٔأعبى انكٕفٌٕٛ َٖت ْنا انغًع ثبن زؾاخ يىهقابً ،ٔأعابىِ 

خ ، ٔصجخغعزم فبٕخ كهُ ْْبو يُٓى فٙ انً
(8٘ )

. 

ٔٚقٕل انوٙٙ اٌ منك عبء ّبماً فاٙ قٕناّ رعابنٗ ))اَ اؤا 

صجبربً(( 
(8ٙ)

، ٔنعم منك  عم رًْٕٓى ربء انغًع عٕٙبً يٍ 

انااانو كبنزااابء فاااٙ انٕاؽااال ٔكااابنٕأ ٔانُااإٌ فاااٙ )كاااؤٌ 

(،)صجٌٕ( ، ٔقبل أثٕ عهاٙ ن ثام ْاٙ ََابء انٕاؽال ٔا ناا 

، فًعُاااٗ )ٍاااًعُذ نغااابرَٓى( ،  قجهٓاااب ْاااٙ انااانو انًاااوكٔكح

ٍااًعُذ نغاازَٓى ، ٔؽكااٗ انكٕفٛاإٌ فااٙ غٛااو يؾاانٔف اناانو 

ث زؼ انزابء ٔكَاوْب أّآو فؤياب أٌ  ِعوقبرَٓىناٍزؤٕم هللا 

 ْى( أٔ ٚقبل ن اَّ عًع هْ ٚقبل اَّ ي وك ٔا نا نإلنؾبض )ثلِ 

 

فزؾااذ راابإِ ّاابماً 
(89)

. ٔأعاابى انجغاالاكٌٕٚ ٔاَْاالٔا قاإل 

انْبعو 
(88)

 انىٕٚم(( ن ))يٍ

فهًااااااب اعزنْااااااب ثب ٚاااااابو رؾٛ اااااايد                                               

ب ٔاكزئبثٓب   صجبربً عهٛٓب ُمنُّٓ

ٔٚوٖ ثعٚآى اَاّ يجُاٙ عهاٗ ياب ُٖٚات ثاّ ْٔإ 

 ثعٚاآىانكَااو ٔٚغاإى فزؾااّ ، ٔأٔعجااّ 
(87)

، ٔقاابل اثااٍ 

( عًع يئ  ٌ َش ْْبو ن اَّ اما عبء ثعل )ال( انعبيهخ عًم )ا

ٍابنى ٚغاإى أٌ ٚجُااٗ عهااٗ ان ازؼ أٔ عهااٗ انكَااو 
(7ٓ ،)

ٔقاال 

ًٓب فٙ قٕل انْبعو ثهٔ٘ 
(7ٔ)

 ن )) يٍ انجَٜٛ(

ٌ انْاااااجبة انااااان٘ يغااااال( عٕاقجاااااّ                                ا                  

 فّٛ ََهَن  ٔال نناد نهْٛت ِ 

ٔمْت االف ِ انٗ اَّ يجُٙ عهٗ انكَو فٙ يؾم َٖات ، 

عااّ نٓاانا انكاانو كًااب ٚقاإل اثااٍ ْْاابو ٔهثًااب َٖاات ٔال ٔ

ثبن زؾااخ اٌ كاابٌ يؾاانٔف اناانو  )ٍااًعُب نغاابرَٓى( اما كاابٌ 

انً ااوك انًعزاام اناانو فؤيااب أٌ رُااوك نااّ ْاانِ اناانو فااٙ عًعااّ  

َؾاإ ن ٍااُخ ٍٔاإُاد ٔأفااذ ٔأفاإاد ٔأيااب أٌ ال رااوك نااّ 

َؾٕ ن نغخ ٔنغابد ،ثُاذ ٔثُابد فاؤٌ كبَاذ انانو انًؾنٔفاخ 

ك هكد انٛاّ فاٙ انغًاع انًانكٕه أعاوة ثبنكَاوح يٍ انً او

َٛبثخ عٍ ان زؾخ فٙ عًٛاع نغابد انعاوة ، ٔاٌ كبَاذ انانو 

رُااوك انٛااّ فااٙ عًعااّ ، فقاال ؽكااٗ نااى انًؾنٔفااخ فااٙ انً ااوك 

اؽًااال اثاااٍ ٚؾٛاااٗ )صعهااات (ن اٌ ياااٍ انعاااوة ياااٍ ُٖٚاااجّ 

ثبن زؾااخ انظاابْوح  َؾاإن ٍااًعُذ نغاابرَٓى َٔؾاإ ن ثُبرَااك ، 

كَابمٙ ٔاثاٍ ٍاٛلح ٔٔافقّ عهٗ مناك ان
(7ٕ)

أياب اثاٍ عقٛام .

فٛقاإل ن اٌ عًااع انًئَااش انَاابنى ٚوفااع ثبنٚااًخ ُٖٔٚاات 

ٔٚغو ثبنكَوح َؾٕ عابءَٙ ُْالاد( ،هأٚاُذ ُْالادز ،ياوهُد 

ُز فُبثااذ فٛااّ انكَااوح عااٍ ان زؾااخ ، ْٔاإ انااوأ٘  ثُٓاالادز

ا ٔل اناان٘ مكوَاابِ ٔا كضااو ّاإٛعبً عااٍ ثقٛااخ اٜهاء عُاال 

انُؾااابح 
(7ٖ)

ٗ ْااانا انغًاااع )أالد( َؾااإ ٔقااال ؽًااام عهااا.  

ن
(7ٗ)

ٍ  أالد ِ ؽًاامز (( ْٔااٙ اٍااى ثًعُااٗ )مٔاد(  ٌْ كاا ))ٔا

ال ٔاؽل نٓب يٍ ن ظٓاب ٔي وكْاب ياٍ يعُبْاب )ماد( ثًعُاٗ 

ٙ ثااّ يااٍ منااك َؾاإ ن هأٚااُذ عوفاابدز   ً اا ٍُ ٕاابؽجّ ، ٔيااب 

،ٍكُُذ امهعبدز ْٔٙ قوٚخ فٙ انْبو ،ٔمانّ يعغًّ إٔاهّ 

ها ( ،ٔنهُؾابح فٛٓاب صانس عًع )أمِهَعّ( انزٙ ْاٙ عًاع )م

 هٔاٚبد ن

ا ٔنااٗ ن)أمهعاابدز( يكَاإهح انُاإٌ انًَُٕااخ فٓاإ 

عًااع يئَااش ٍاابنى ٚغااو ثبنكَااوح انظاابْوح ُٔٚاإٌ رُاإٍٚ 

 يقبثهخ الرٍُٕٚ انزُكٛو ْٕٔ هأ٘ اثٍ ْْبو ٔاثٍ عقٛم 

 أمهعبِد( يكَٕهح انٌُٕ يٍ غٛو رٍُٕٚ  :(انضبَٛخ 

َُٕاخ ْٔانا صبنضخ ن )أمهعبَد( ي زٕؽاخ انزابء غٛاو ي

انوأ٘ عٕىِ ثع٘ انُؾبح  يواعبح نهؾبنخ انىبهمخ ؽٛش اَّ 

عهى يئَش ٔيعهٕو اَّ انعهى انًئَاش ٚغاو ثبن زؾاخ ًٔٚزُاع 

رُُٕٚاّ  َااّ يًُاإ  يااٍ انٖااوف 
(7٘ )

ٔقاال هٔ٘ ثب ٔعااّ ،

انضنصخ فٙ قٕنّ 
(7ٙ)

 ن

رُٕهرُٓاااااااب ياااااااٍ أمهعااااااابدز ٔأْهُٓاااااااب                                        

 وة أكَٗ كاهْى َظو( عبنٙ ثٛض

 

 

 

 

 



 

- 05 - 

 

 ٕٔٔٓ/اماه                   ٙانًغهل                    ٕانعلك   يغهخ عبيعخ م٘ قبه     
 

 

 انكُٛخ ٔانهقت  ٔاالٍى اعزًب    -ٙ
افزها انُؾٌٕٕٚ فٙ ؽابل اعزًاع االٍاى ياع انهقات 

يع انكُٛخ فاٙ عًهاخ ٔاؽالح أٔ اصُابٌ يًُٓاب فاٙ عًهاخ فاٙ 

 رقلٚى اؽلًْب عهٗ اٜفو ٔنٓى فٙ منك علح آهاء .

ف ٙ ؽابل اعزًاع االٍاى ياع انهقات ، قابل ثعٚآى ن ٚائرٗ 

ٍى أٔالً صى ثبنهقت ، نكٌٕ انهقت أّٓو الٌ فٛاّ انعهًٛاخ ثبال

يع ّٙء آفو ياٍ يعُاٗ انُعاذ ، فهإ أراٗ ثاّ أٔالً ال غُاٗ 

عٍ االٍى فهى ٚغزًعب . ٔٚزهٕ غبنجبً اٍى ياب نقات ثاّ ثبرجاب  

، أٔ قىااع يىهقاابً ، ٔثبٙاابفخ أٚٚاابً اٌ كبَااب ي ااوكٍٚ ، فاابما 

ؽالاًْب كبٌ نهْقٔ اٍى ٔنقت ٔعًع ثًُٛٓب كٌٔ اٍُبك أ

انٗ ا فاو قالو االٍاى ٔععام انهقات عىاا ثٛابٌ أ ثالالً أ 

قىااع ثُٖاات عهااٗ اٙااًبه اعُااٙ ، أٔ ٚوفااع عهااٗ اٙااًبه 

يجزاالأ فٓاانِ ا ٔعااّ انضنصااخ عاابميح فٛٓااب عهااٗ كاام ؽاابل ، 

، أٔ يوكجاابً ٔي ااوكاً  ک اَااا انُبقااخيااوكجٍٛ كبَااب كعجاال هللا 

وكٍٚ انكهاااات ( ، أٔ ي اااا نُ )عجاااال هللا قُ  ااااخ ( ،) ٔىٚاااال عبماااا

ک)ٍعٛل كوى ( ْنا يعُٗ قٕنّ ثبرجب  أٔ قىع يىهقابً ، أياب 

قٕنااّ ثبٙااابفخ اٌ كبَاااب ي اااوكٍٚ فااابنً وكاٌ ْٚااابهكبٌ فاااٙ 

اإلرجب  ٔانقىع ُٔٚ وكاٌ فٙ اإلٙبفخ  ک)ٍعٛل كاوى( ٔناى 

ٚنكو ٍاٛجّٕٚ فًٛٓاب اال اإلٙابفخ  َٓاب عهاٗ فانف ا ٕام 

ًب  فجاااٍٛ اٍااازعًبل انعاااوة نٓاااب ام ال يَااازُل نٓاااب اال انَااا

ثقنف اإلرجب  ٔانقىع فبَٓب عهٗ ا ٕم ٔاًَب ٚئٔل ا ٔل 

ثبنًَااًٗ  َااّ انًعااوٗ نإلٍااُبك انٛااّ ٔانًَااُل انٛااّ فااٙ 

انؾقٛقخ اٌ ْٕ انًًَٗ . ْٔنا أٚٚابً يٕعات نزقالٚى االٍاى 

غبنجاابً  اََاابٌعهااٗ انهقاات الٌ انهقاات يُقاإل يااٍ اٍااى  غٛو

ك يَاًبِ ٌ انًاواأخ (. فهٕ قالو نزإْى انَابيع    ک)ثىخ ، قُ 

ا ٕم ٔمنك يؤيٌٕ ثزاؤفٛوِ 
(79)

. ٔنابْو كانو انجٖاوٍٚٛ 

واء  أعٕة اإلٙبفخ عُل افواكْاب ، ٔقال أعابى انيعابط ٔان

ٌ( قُ  اخ ،  ااإلرجب  أٚٚبً ، ْٔإ ا ٔناٗ نًاب هأٖ ان واء ن قاٛ

ٚؾٛاٗ عُٛاابٌ ، ٔاثاٍ قااٌٛ انوقٛاابد ثزُإٍٚ قااٌٛ ٔاعااواء 

بد أياب عهاٗ انوقٛبد عهّٛ ٔا ّٓو اٙبفخ قٌٛ اناٗ انوقٛا

اٌ انوقٛاابد نقاات )قااٌٛ ( ٔاإلٙاابفخ ک) ٍااعٛل كااوى ( أٔ 

عهااٗ اٌ اإلٙاابفخ  كَااٗ ينثَااخ ، نُكبؽااّ ََاإح اٍااى كاام 

ارااّ ياآٍُ  )هقٛااخ( ٔقٛاام ْااٍ عل 
(78)

. ٔقاابل ثعٚاآى ْاانا 

انزورٛت ٔاعت اٌ نى ٚكٍ انهقت أّٓو ياٍ االٍاى فابٌ كابٌ 

 أّآو عابى ا ياواٌ ، يضام انًَاٛؼ عَٛاٗ اثاٍ يااوٚى ، أٔ

عَٛاااٗ اثاااٍ ياااوٚى انًَاااٛؼ مناااك اٌ انًَاااٛؼ أّااآو ياااٍ 

)عَٛٗ (ٔيٍ اعم منك كضو رقالٚى أنقابة انقه ابء ٔانًهإ  

ٓى يااٍ ٕااؾخ انزااؤفٛو . ٔقاال َااله رقاالٚى انهقاات معهااٗ أٍااًب

غٛو انًْٕٓه عهٗ االٍاى
(77)

فاٙ قإل انْابعو  ، 
(ٔٓٓ)

ن ) 

 يٍ انٕافو (

ٔز ٔعاااااااال٘                                      أَااااااااب اثااااااااٍ ُيِيٚقٛااااااااب عًااااااااو

 أثِٕ يُنه( يبء انًَبء ِ

فقلو  انهقت )ييٚقٛب( عهٗ االٍى ٔؽكى رقلٚى انهقت 

 عهٗ االٍى عبمي ، غٛو اَّ فنف انقٛبً انًىوك.

أيب اما اعزًع االٍى يع انكُٛخ فان رورٛات ثًُٛٓاب ، 

فٛغٕى رقلًٚٓب عهّٛ
(ٔٓٔ)

انْبعو،قبل  
(ٕٔٓ )

 ن )يٍ انوعي( 

اقَااااى ثاااابهلل أثاااإ ؽ اااأ ز عًااااو                                    

َ ٓب يٍ َ ْقتز ٔال َكثَوْ   يب ق

 

 

رقلو انكُٛخ )أثٕ ؽ ٔ ( عهٗ االٍى )عًاو( ٔؽكاى 

رقاالو  انكُٛااخ عهااٗ االٍااى عاابمي ثبر اابض ، كًااب ٚغاإى رقاالٚى 

االٍى عهٛٓب ٔيُّ قٕل انْبعو 
(ٖٔٓ)

 ن ) يٍ انىٕٚم(

         ٍ اعام ْبناك ٔيب اْزي عوُ هللا يا                   

 ًٍعُب ثّ اال نَعل ز أثٙ عًؤ 

أياب فاٙ ؽابل اعزًاب  انكُٛاخ ياع انهقات فقال افزهااا 

انُؾبح فٙ رقليٓب عهّٛ ٔرؤفوْاب عُاّ فانْت  ثعٚآى اناٗ 

عاإاى رقليااّ عهٛٓااب ، ٔرقااليٓب عهٛااّ ٔرقاالو انكُٛااخ عهااٗ 

انهقات أٔنااٗ عُاال ثعٚآى 
(ٔٓٗ)

ن ْاانا أثاإ منااك قإنٓى يااٍ ،

، ٔٚغااإى ْااانا ان اااؤض أثااإ ؽ ااأ .  ؽ ااأ ز ان ااابهٔض

يقزٚااٗ رعهٛاام اثااٍ يبنااك ن ايزُااب  رقليااّ عهٛٓااب . ام ٔهك 

د ما اٌ ٍاإاِ ٕااؾجب ((ٔانًااواك  ثٛااذ الثااٍ يبنااكن ٔأفااو 

ة)ما( انهقااات
(ٔٓ٘)

،ٔ انٚاااًٛو فاااٙ )ٍااإاِ (ٚعااإك عهاااٗ   

ْاإ ْاانا انهقاات أٚٚاابً ،ٔٚااواك ثًااب ٍاإاِ االٍااى ٔانكُٛااخ ٔ

، ياب ٚقزٚاٙ اٌ انهقات  انًْٕٓه انن٘ عهّٛ هأ٘ انغًٕٓه

ٚغاات رااؤفٛوِ عااٍ انكُٛااخ ک)أثااٙ عجاال هللا اَااا انُبقااخ ( 

ْنا انوأ٘ يٍ انًؾلصٍٛ ْإ انالكزٕه عهاٙ ثٓابء  ٔيًٍ أٚل

،ٔقل ٔهك فٙ ََقخ أفاوٖ ياٍ انقنٕاخ ن  كانلٍٚ ثٕ فلٔ

))ٔما ععاام أفااواً ٔاما ٍااًب ً ٕؾٛب((فبإلّاابهح ة)ما( انااٗ 

هعؾاّ اثاٍ عقٛام  انهقت ، ْٔٙ إؼ فٙ انًاواك ،ْٔانا ياب

ٔناابْو كاانو )عهااٗ غٛااوِ يااٍ ثقٛااخ اٜهاء ،ؽٛااش ٚقاإلن 

انًٖااُا اَااّ ٚغاات رااؤفٛو انهقاات اما ٕااؾت ٍاإاِ ٔٚاالفم 

رؾذ قٕنّ )ٍٕاِ( االٍى ٔانكُٛخ . ْٕٔ اًَاب ٚغات راؤفٛوِ 

ٍٛ أٌ رقالو انهقات ثا يع االٍى فؤيب يع انكُٛخ فؤَاذ ثبنقٛابه

 . أٔ رقاالو عهااٗ انكُٛااخ فزقاإل ن ىٚااٍ انعبثاالٍٚ أثاإ عجاال هللا

انكُٛخ عهٗ انهقت فزقٕل ن أثٕ عجل هللا ىٍٚ انعبثلٍٚ . ْٕٔ 

كًب ٚقٕل اثاٍ عقٛام نَانيزّ يًاب  (أؽٍَ يٍ انقٕل ا ٔل

ٔهك عهٗ ْانا 
(ٔٓٙ)

. ٔقال هك  انًاواك٘ عهاٗ مناك قابمنًن ياب 

ٍجق أٔنٗ ، الٌ ْنِ انَُقخ ال ٚ ٓى يُٓب ؽكاى انهقات ياع 

كَٕٓاب ال ٚ ٓاى يُاّ ؽكاى انهقات انكُٛخ . ٔنك أٌ رقٕل ن أيب 

َه ْى ثبعزجبه انًُىإض ، ٔغٛاو يَاهى ثبعزجابه  ًُ يع انكُٛخ ف

انً ٓااإو ،ٔ أياااب كَٕٓاااب أٔناااٗ فًًُااإ   َٓاااب ر ٓاااى غٛاااو 

 .انٖٕاة
(ٔٓ9)

    

 

 أًٍبء اإلّبهح  -9
أًٍبء اإلّبهح يجُٛخ ، نْاجٓٓب ثابنؾوف ياٍ عٓاخ 

ٕإل افزقبهْب اناٗ ياب ٕٚٙاؾٓب ياٍ انٖا بد كبفزقابه انًٕ

انٗ يب ٕٚٙؾّ يٍ انٖند ، ٔنننك ٍاًٙ كام ٔاؽال يُٓاب 

ااؼ يجًٓاابً   ٙ أ٘ غٛااو يٕ
(ٔٓ8)

،ٔقاال َقاام انوٙااٙ عااٍ اثااٍ  

انؾبعت ن اٌ اٍى اإلّبهح يجٓى انناد ، ٔاًَاب رقاٍٛ اناناد 

انًْبه انٛٓب ثّ 
(ٔٓ7)

، أيب ثبإلّبهح انؾَٛخ ، أٔ ثبنٖ خ ، 

و يضهاّ   فهًب قٖل رعُّٛ ثبنٖ خ نى ًٚكٍ رعُّٛٛ ثًاجٓى آفا

 ٌ انًااجٓى يضهااّ ال ٚوفااع اإلثٓاابو . ٔنهُؾاإٍٚٛ فااٙ أٍااًبء 

اإلّااابهح يااانْجبٌ ن اؽااالًْب ن اٌ نٓاااب ياااورجزٍٛ ، قوٚجاااخ 

 ٔثعٛلح .

ٔانضااابَٙ ن اٌ نٓاااب صااانس يوارااات ، قوٚجاااخ ٔثعٛااالح 

ٔيزٍٕااىخ ، ْٔاانا ْاإ انًْاإٓه ، ٔاٌ كاابٌ ا ٔل أٔنااٗ 

ق ثبنٖاإاة كًااب ٚقاإل اثااٍ يبنااك  فبنًْاابه انٛااّ عهااٗ ٔفاا

 فهّ فٙ  اانًْٕٓه اما كبٌ فٙ انًورجخ ا ٔنٗ اٌ كبٌ ي وك
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انزاانكٛو ن ااظ ٔاؽااال ْٔاإ )ما( ، ٔناااّ فااٙ انزؤَٛاااش 

عْوح أن بن ، فًَخ ثزبء ٔفًَخ ثنال ٔانزاٙ ثبنزابءن راٙ 

ّْ ، ثَااكٌٕ أٔ كَااو يقاازهٌ أٔ كَااو يْااجع .  ،ٔرااب ،ٔرِاا

ثَاكٌٕ أٔ كَاو يْاجع  ُْ ٔانزٙ ثبنانال ن م٘ ،ٔماد ، ِٔمِْ 

يقاازهٌ . ٔاٌ انًْاابه انٛااّ انً ااوك فااٙ انًورجااخ  أٔ كَااو

انضبَٛاااخ فهاااّ فاااٙ انزااانكٛو ن اااظ ٔاؽااال ْٔااإ)ما ( ٔناااّ فاااٙ 

ك ٔرَٛااك ِٔمٚااك . ٔاٌ كاابٌ ٛااانزؤَٛااش صنصااخ أن اابن ْٔااٙ ن رِ 

انًْاابه انٛااّ انً ااوك فااٙ انًورجااخ انضبنضااخ فهااّ فااٙ انزاانكٛو 

ن ظبٌ ًْٔب نمنك ٔآنك . ٔنّ فٙ انزؤَٛش أهثعخ أن بن ْٔٙ 

،ٔرَهكَ  ،ٔرَٛهِك ،رَبنِاك ، كهٓاب يؤٚاخ عاٍ انعاوة اال اٌ رِهك 

ثعٚٓب أّٓو يٍ ثع٘ 
(ٔٔٓ)

. 

أيب اما كبٌ انًْبه انّٛ فاٙ ؽابل انزضُٛاخ فابٌ انقاٙ )ما ٔراب 

(رؾنفبٌ فٙ انزضُٛخ ٔرزٖم ثبننال يٍ )ما( ٔثبنزبء ياٍ )راب 

(اناااا فاااٙ انوفاااع ٔٚااابء فاااٙ انُٖااات ٔانغاااو ثعااالْب َااإٌ 

ناانو يااع انكاابف فااٙ انزضُٛااخ كًااب يكَاإهح ،ٔكااننك رغزًااع ا

اعزًعااذ فااٙ اإلفااواك ،ٔاما عًااع اٍااى اإلّاابهح ْٔاإ فااٙ 

انًورجااخ ا ٔنااٗ قٛاام فٛااّ )أٔالء( يىهقاابً ، أ٘ فااٙ انزاانكٛو 

ٔانزؤَٛش ، عبقنً كبٌ انًْبه انّٛ أٔ غٛو عبقم ، ٔاٌ كابٌ 

انًْاابه انٛااّ يغاابٔى نهًورجااخ ا ٔنااٗ قٛاام فٛااّ )أٔنئااك( صااى 

ٕو ، ٔعهاااٗ هأ٘ آفاااوٍٚ )أٔنئاااك )أالناااك( عهاااٗ هأ٘ قااا

ٔال (. ٔقال أالنك( يعبً  ، ٔنّ فاٙ انًورجاخ انًزٍٕاىخ )أٔٔ

ؽكاااٗ انغاااواء اٌ انًااال فاااٙ )أٔنئك(نغاااخ انؾغااابىٍٚٛ ، ٔاٌ 

.انقٖااو نغااخ انزًًٛٛااٍٛ
(ٔٔٔ )

ٔيااٍ نااى ٚااوٖ انزٍٕااٜ ععاام 

انًغاااوك نهقاااوة ،ٔغٛاااوِ نهجعااال ،ٔٚكااإٌ انًغاااوك يقؤَااابً 

، أٔ عابءَٙ ما ، ٔناٛعهى  ة)ْب( انزُجّٛ رقٕل ن عابءَٙ ْانا

اٌ )ْب( انزُجّٛ اما أنؾقذ اٍى اإلّبهح  نى رهؾقاّ الو انجعال 

، أ٘ ال ٚغٕى أٌ رقٕل ن)ْنانك(عهٗ انٖؾٛؼ
(ٕٔٔ)

. 

ٔٚغااإى عهاااٗ قهاااخ اٌ ٚااانكو اٍاااى اإلّااابهح ثه اااظ 

انؾبٙو انقوٚت ٔٚواك ثّ انجعٛال َؾإ ن قهاذ نٓانا انوعام ، 

عُااّ ٔاٌ كاابٌ أ٘ ْاانا انًاانكٕه عااٍ قوٚاات ،  ٌ انًؾكااٙ 

غبمجبً اال اٌ مكاوِ عاوٖ عاٍ قوٚات فكؤَاّ ؽبٙاو ، ٔكاننك 

ٚغٕى اإلرٛبٌ ثه ظ انجعٛل يع اٌ انًْبه انٛاّ قوٚات ، َظاواً 

انٗ عظًخ انًْٛو أٔ انًْبه انّٛ
(ٖٔٔ)

ٔيُاّ قٕناّ رعابنٗ  ،

ن ))فننكٍ انن٘ نًزُُٙ فّٛ((
(ٔٔٗ)

 . 

ٔيًٍ مْت انٗ انوأ٘ ا ٔل اثاٍ يبناك ثقٕناّ ن اٌ 

انٖاؾٛؼ ْٔإ انظابْو ياٍ كانو انًزقاليٍٛ ْإ نوأ٘ ْنا ا
(ٔٔ٘)

ٔٚاانكو ٍااٛجّٕٚ اال يااورجزٍٛ انقااوة ٔانجعاال فقاابل  ٔنااى.

ن)ٔما  ثًُينخ ْنا اال اَاك اما قهاذ ن ما  فؤَاذ رُجٓاّ اناٗ 

ّااٙء يزااواؿز ( 
(ٔٔٙ)

، ٔانكضٛااو يااٍ انُؾاإٍٚٛ مْجاإا انااٗ 

انوأ٘ انضبَٙ يُٓى اثٍ يعٜ ٔاثٍ انغٕىٚخ ٔغٛوْى
(ٔٔ9)

   . 

أيااب اثااٍ عقٛاام فقاال هعااؼ انااوأ٘ ا ٔل عهااٗ انضاابَٙ 

ثقٕنّ ن )اَّ نٌٛ الٍزقلاو أًٍبء اإلّبهح نهًْبه انّٛ اال 

رجزبٌ قوثٗ ٔثعالٖ( ه
(ٔٔ8)

ْٔانا ٚعُاٙ اَاّ قال هعاؼ هأ٘  

 ٍٛجّٕٚ عهٗ غٛوِ يٍ اٜهاء .

 

 ) أل( انًٕٕٕنخ  -8
مكو اثٍ عقٛم صنصخ آهاء ؽٕل ا نا ٔاننو انًٕٕٕنخ 

َزقلو نهعبقم ٔنغٛو انعبقم ، انوأ٘ ا ٔل يب مْت ٔانزٙ ر

 انّٛ قٕو يٍ اٌ )أل ( اٍى يٕٕٕل ، ٔانوأ٘ اٜفو مْت 

 

انٗ آَب يٕٕٕل ؽوفٙ ، ٔقٛم آَب ؽوف رعوٚا ٔنَٛذ 

يٍ انًٕٕٕل فٙ ّٙء ، ٔقل هعؼ اثٍ عقٛم انوأ٘ ا ٔل 

ْٕٔ اٌ ) أل( اٍى يٕٕٕل ثقٕنّ ن) ْٕٔ انٖؾٛؼ( 
(ٔٔ7)

انغًٕٓه . ْٕٔ ينْت 
(ٕٔٓ)

. ٔقبنّ اثٍ يبنك 

أٚٚبً 
(ٕٔٔ)

.ٔاؽزظ اننٍٚ مْجٕا انٗ ْنا انوأ٘ ثعٕك  

انًٚٛو ثعلْب عهٛٓب ، كًب ٚعٕك انٗ ) انن٘ ( يٍ ٕهزٓب ، 

أيب اننٍٚ مْجٕا انٗ آَب ؽوف يٕٕٕل ٔنَٛذ اٍى 

يٕٕٕل، ٔاٌ َٕ٘ ثٓب ينْت االًٍٛخ فقل قبنٕا ن ثؤٌ  

واة )انن٘ ( ثغٛو ٕهخ ، االٍى انٕاقع ثعلْب قل أعوة اع

ٔنٕ كبَذ اًٍبً نكبٌ اإلعواة نٓب ، ٔؽكى عهٗ يٕٙعٓب 

ثبإلعواة  انن٘ َٚزؾقّ ) انن٘ ( ، ٔانّٛ مْت اثٍ ٚعِٛ 
(ٕٕٔ)

. قبل انْهٕثٍٛ ن) انلنٛم عهٗ اٌ ا نا ٔاننو ؽوف  

يٕٕٕل قٕنك ن عبء انقبمى  َّ ٕهخ ، ٔانٖهخ ال َٚهٜ 

عهٛٓب عبيم انًٕٕٕل (
(ٕٖٔ)

ٔمْت أثٕ انؾٍَ االف ِ  .

ا ٍٜٔ انٗ آَب ؽوف رعوٚا ، ٔؽغزّ فٙ منك أٌ انعبيم 

ٚزقىبْب َؾٕ ن عبء انُكز بة ، كًب ٚزقىبْب يع انغبيل َؾٕ 

ن عبء انوعم ، ْٔٙ يع انغبيل يعوفخ ار بقبً ، فزكٌٕ 

كننك يع انًْزق 
(ٕٔٗ)

. ٔٚواعٗ فٙ انًٚٛو انعبمل عهٗ ) 

، فٕفبً يٍ انهجٌ ، ْٔٙ ال أل( انًٕٕٕنخ انًعُٗ فقٜ 

ركٌٕ يٕٕٕنخ اال اما  كفهذ  عهٗ اٍى ان بعم ٔاٍى 

انً عٕل  )أ٘ انٖ خ انٖوٚؾخ ( ، ٔاعواثٓب ٚظٓو عهٗ 

انٖ خ انٖوٚؾخ انًزٖهخ ثٓب ، ٔأيب انلافهخ عهٗ انٖ خ 

انًْجٓخ ف ٛٓب فنف ٔا غهت آَب ؽوف رعوٚا يع 

فن رئٔل  انٖ خ انًْجٓخ الٌ انٖ خ انًْجٓخ نهضجٕد

ثبن عم ٔنٓنا كبَذ )أل( انلافهخ عهٗ اٍى انز ٚٛم نَٛذ 

يٕٕٕنخ ثبر بض ، ٔقٛم ن ْٙ ؽوف رعوٚا فٙ انغًٛع ) 

اٍى ان بعم ٔاٍى انً عٕل ٔانٖ خ انًْجٓخ ٔاٍى 

انز ٚٛم ( ، ٔنٕ ٕؼ منك نًُعذ يٍ اعًبل اٍى ان بعم 

ٔانً عٕل كًب يُع يُّ انزٖغٛو ٔانٕٕا ، ٔقل عبءد 

أل ( ثًعوة ا فعبل ْٕٔ ان عم انًٚبه  ْٕٔ قهٛم ٕهخ ) 
 (ٕٔ٘)

، ٔيُّ قٕل انْبعو 
(ٕٔٙ)

 ن ) يٍ انجَٜٛ( 

يب أَذ ثبنؾكى انزوٙٗ ؽكٕيزّ                               

 ٔال ا ٕٛم ٔال م٘ انوأ٘ ٔانغللِ 

أ٘  ) انن٘ روٙٗ ( ؽٛش ٔقع ) روٙٗ( ٕهخ ) أل( ْٕٔ 

 ٙؤهح . فعم يٚبه  ، ْٕٔ عُل انغًٕٓه

  

 انُبٕت نهً عٕل يعّ -7
انً عٕل يعّ ْٕ انقبيٌ يٍ انًُٖإثبد ، ٔاًَاب 

ععم آفوْب فٙ اننكو كًب ٚقٕل اثٍ ْْبو  ياوٍٚ ن اؽالْب 

ن آَى افزه ٕا فٛاّ ، ْام ْإ قٛبٍاٙ أ ٍاًبعٙ ، ٔغٛاوِ 

يااٍ انً بعٛاام ال ٚقزه اإٌ فااٙ اَااّ قٛبٍااٙ . ٔانضاابَٙ ن اٌ 

اٍىخ ؽوف يه ٕن ثاّ ، ْٔإ انعبيم فّٛ أًَب ٖٚم انّٛ ثٕ

انٕأ ثقنف ٍبمو انً عٕالد ، ٔٚقع ثعل ْنِ انٕأ انلاناخ 

عهٗ انًٖبؽجخ 
(ٕٔ9)

. 

ٔٚعُاااٙ انُؾااابح ثبنًٖااابؽجخ أ ثبنزُٖاااٛٔ عهاااٗ 

انًعٛااخ يٖاابؽجخ يااب ثعاال اناإأ نًااب قجهٓااب فااٙ ٔقااذ ٔاؽاال 

ٍاإاء اّاازوكب فااٙ انؾكااى أو ال فقٕنااك ن عئااذ ٔيؾًاالاً ، 

ٔقذ ٔاؽل ،ْٔنا ْٕ ان وض ثٍٛ ٔأ  يعُبِ اَكًب عئزًب فٙ

انًعٛخ ٔٔأ انعىا 
(ٕٔ8)

. 
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قبل اثٍ ٚعِٛ ن ان وض ثاٍٛ  انعىاا ثابنٕأ ْٔانا  

انجبة اٌ انزٙ نهعىا رٕعات االّازوا  فاٙ ان عام ، ٔناٌٛ 

كااننك اناإأ انزااٙ ثًعُااٗ )يااع( ، اًَااب رٕعاات انًٖاابؽجخ 
(ٕٔ7)

 . 

ٔقاال افزهااا انُؾٕٚاإٌ فااٙ انُبٕاات نهً عاإل يعااّ 

فّٛ أقٕال ، اؽلْبن ْٕٔ ا ٕؼ عهاٗ هأ٘ انَإٛٛٙ ٔنٓى 

ن اَااّ يااب رقليااّ يااٍ فعاام أ يااب رٚااًٍ يعُاابِ َؾاإ ن عاابء 

انجوك ٔانىٛبنَخ ، ٔاٍازٕٖ انًابء ٔانقْاجخ ، ٍٔإاء فاٙ 

ان عاام اناانىو أٔ انًزعاال٘ عُاال ا كضااوٍٚ َؾاإ ن ناإ فهٛااذ 

ٔا ٍل  كهك ، ٔقابل قإو ن ال ٚكإٌ اال ياع غٛاو انًزعال٘ 

جٌ ثااابنً عٕل ثاااّ ، فااان ٚقااابل ن ٙاااوثزك ٔىٚااالاً، نااائن ٚهزااا

ٔافزه ٕا فّٛ يع )كبٌ(انُبقٖخ ، قبل قٕو ن ال ،  َاّ ناٌٛ 

فٛٓاااب يعُاااٗ ؽااالس رعااالٖ ثااابنٕأ ، ٔانغًٓااإه َعاااى ، الٌ 

انٖؾٛؼ أَٓب يْزقخ ، ٔآَب رلل عهٗ يعُٗ ٍإٖ انييابٌ 
(ٖٔٓ)

. قبل انْبعو  
(ٖٔٔ)

 ن ) يٍ انٕافو ( 

ٔثُاااااااااااااٙ أثاااااااااااااٛكى                         فكَٕااااااااااااإا اَااااااااااااازى          

 يكبٌ انكهٛزٍٛ يٍ انىؾبل ِ

ٔقل َٖت قٕنّ )ثُٙ( عهٗ اَاّ ي عإل يعاّ ، ٔناى 

ٚوفعااااّ ثاااابنعىا عهااااٗ اٍااااى )كَٕاااإا( اناااان٘ ْاااإ ) ٔأ( 

انغًبعااخ يااع ٔعاإك انزؤكٛاال ثبنٚااًٛو انًُ ٖاام ، ٔياانْت 

ٍٛجّٕٚ ن اَّ ال ُٖٚجّ انعبيم  انًعُٕ٘ كؾاوف انزْاجّٛ ، 

ّاااابهح ،ٔانظااااوف ، ٔانغاااابه ٔانًغااااؤه . قاااابل ٔاٍااااى اإل

ن ينْت ٍٛجّٕٚ اٌ يب ثعل انٕأ يُٖٕة ثبن عم  َٛوافٙان

،  َٓب ثًعُٗ )ياع( ْٔاٙ ٔانإأ ٚزقبهثابٌ فؤًَٓاب ٚ ٛالاٌ 

االًَٚبو ، فؤقبيٕا انٕأ يقبو )يع(  َٓب افا فٙ انه اظ ، 

ٔععهٕا اإلعواة انن٘ كابٌ فاٙ )ياع (فاٙ االٍاى انان٘ ثعال 

َٓب ؽوف انٕأ  
(ٖٕٔ)

. 

ًو ٚٔمْت انيعبط انٗ أٌ انً عٕل يعّ ُٖٚت ثً

ٕاااُعذ ٔأثاااب  ،  ثعااال انااإأ ، ٔكااابٌ ٚقااإل ن اما قهُاااب ياااب

َذ أثب  ،  َاّ  َْ فبنُٖت ثبًٙبه كؤَّ قبل ن يب ُٕعذ ٔالثَ

ال ٚعًاااام ان عاااام فااااٙ انً عاااإل ٔثًُٛٓااااب اناااإأ . ٔىعااااى 

ك  انغوعاابَٙ اٌ اناإأ ْااٙ انُبٕااجخ نهً عاإل يعااّ ، ٔقاال ه

اثٍ يبنك عهّٛ ثقٕنّ ن اَاّ نإ كابٌ انُٖات ثٓاب َ َآب ناى 

ْٚزوٛ فٙ ٔعٕك انً عٕل يعاّ ٔعإك فعام قجهٓاب أٔ يعُاٗ 

فعاام ، كًااب ال ْٚاازوٛ فااٙ غٛوْااب يااٍ انُٕإاات ، كًااب اٌ 

انؾكى ٚكٌٕ انٕأ َبٕجخ ؽكى ثًاب ال َظٛاو ناّ ام ناٌٛ فاٙ 

انكااانو ؽاااوف ُٖٚااات االٍاااى اال ْٔااإ ْٚاااجّ ان عااام كااابٌ 

ٓب ، أٔ ْٚاجّ ياب ْٚاجّ ان عام ک)ال( انًْاجّ ثابٌ ، ٔأفٕار

ٔناإ أَٓااب كبَااذ انُبٕااجّ نٕعاات ارٖاابل انٚااًٛو اما ٔقااع 

ي عٕالً يعّ ، ٔال فنف فٙ ٔعٕة االَ ٖبل فاٙ يضام ْانا 
(ٖٖٔ)

 . 

ٔقبل انكٕفٛإٌ ْإ يُٖإة عهاٗ انقانف فٛكإٌ 

انعبيااام يعُٕٚااابً كًاااب فاااٙ انظاااوف انٕاقاااع فجاااو انًجزااالأ ، 

انعًم عهٗ انعبيم انه ظٙ يب ناى ٚٚاىو اناٗ ٔا ٔنٗ اؽبنخ 

انًعُٕ٘ . قبل االف ِ ن ْٚزوٛ فٙ َٖت االٍى عهاٗ اَاّ 

ياٍ ؽٛاش انًعُاٗ ،  ّٖبؽجي عٕل يعّ عٕاى عى ّ عهٗ يُ 

فن ٚغٕى ن عهٌ ىٚل ٔانَبهٚخ ، ام ال َٚاُل انغهإً اناٗ 

انَاابهٚخ ٔمنااك يواعاابح  ٕاام اناإأ فااٙ انعىااا عُاالِ ، 

 .ثقٕنٓى ن يبىنذ أٍٛو ٔانُٛم ٔأعبىِ غٛوِ اٍزلالالً 
(ٖٔٗ)

 

 

اَااّ يُٖاإة اَزٖاابة انظااوف ،  ٚااوٖ االف ااِ ٔ

ٔمنك اٌ انٕأ فاٙ قٕناك ن قًاذ ٔىٚالاً ، ٔاقعاخ يٕقع)ياع 

(فكؤَااك قهااذ ن قًااذ يااع ىٚاال ، فهًااب ؽاانفذ )يااع( ْٔااٙ 

يُٖٕثخ عهٗ انظوفٛخ ٔأقًٛذ انٕأ يقبيٓاب اَزٖات)ىٚل( 

عٓاب ثعلْب اَزٖابة )ياع( انٕاقعاخ انإأ يٕق
(ٖٔ٘ )

أياب اثاٍ 

عقٛم فُواِ قل هعاؼ اناوأ٘ ا ٔل ْٔإ هأ٘ ٍاٛجّٕٚ ٔاثاٍ 

يبنك ٔانجٖوٍٚٛ ، ٔنى ٚنكو اثٍ عقٛم ثقٛخ اٜهاء اال هأٚابً 

ٔاؽلاً ْٕٔ هأ٘ انغوعابَٙ انقبمام ثاؤٌ انإأ ْاٙ انُبٕاجخ 

نهً عاإل يعااّ ، ٔقاابل ن ثؤَااّ غٛااو ٕااؾٛؼ الٌ كاام ؽااوف 

ٚعًاام اال انغااو  افاازٔ ثبالٍااى ٔنااى ٚكااٍ كاابنغيء يُااّ نااى

كؾاؤف انغاو ، ٔاؽزااوى ياٍ ا ناا ٔاناانو فبَٓاب افزٖااذ  

ثبالٍى ٔنى رعًم فّٛ ّٛئبً نكَٕٓب كبنغيء يُّ ثلنٛم رقىٙ 

.انعبيم نٓب َؾٕ ن يوهُد ثبنغنوِ 
(ٖٔٙ)

 

 

 نهًَزضُٗ ة)اال(عبيم انُٖت -ٓٔ
قبل اثٍ ْْابو ن اما كابٌ االٍازضُبء ة) اال( ٔكبَاذ 

، ٔعاات ثًغًاإ  ْاانِ انْااؤٛ يَااجٕقخ ثكاانو راابو يٕعاات

انضنصخ َٖت انًَزضُٗ ، ٍٕاء كبٌ االٍزضُبء يزٖنً َؾإ 

ن قاابو انقاإو اال ىٚاالاً ، أٔ يُقىعاابً كقٕنااك ن قاابو انقاإو اال 

ؽًاابهاً . ٔاما رقاالو انًَاازضُٗ عهااٗ انًَاازضُٗ يُااّ ٔعاات 

َٖجّ يىهقبً ، أ٘ ٍٕاء كبٌ االٍزضُبء يُقىعبً أٔ يزٖنً ، 

ٚالاً انقإو االى ؽًبهاً اؽل( ، ٔيب قابو َؾٕ ن يب فٛٓب اال
(ٖٔ9)

 

.ٔقل افزها انُؾٌٕٕٚ فٙ انعبيم فٙ انًَزضُٗ ثعل )اال ( ، 

ٔنٓى فٙ ْنِ انًَؤنخ صًبَٛخ أقٕال ن فقل مْت ثعٚٓى اناٗ 

اٌ انُبٕت نٓانا االٍاى ْإ )اال( َ َآب ، ٔاناٗ ْانا مْات 

 .اثٍ يبنك ٔىعى يٕافقزّ فٙ منك نَٛجّٕٚ ٔنهًجوك
(ٖٔ8)

 

ٔمْت انجٖوٌٕٚ انٗ اٌ انُبٕت نّ ْٕ ان عام انان٘  

قجهاااّ أٔ ّاااجّٓ ثزٍٕاااٜ )اال( ، ٔعهٛاااّ انَاااٛوافٙ ٔاثاااٍ 

انجاااابمُ ، ٔعااااياِ اثااااٍ عٖاااا ٕه ٔغٛااااوِ انااااٗ ٍااااٛجّٕٚ 

ٔان بهٍٙ ، ٔقبل انْهٕثٍٛ ْإ يانْت انًؾققاٍٛ . ٔمْات 

انٗ اٌ انعبيم ْٕ ان عم أٔ ّجّٓ يٍ غٛاو  رقٕٚاخ  آفؤٌ 

.)اال(
(ٖٔ7)

  

عُٛٙ اؽل ْنِ ا قإال ،ْٔإ اٌ انُبٕات وانٔقل مكو 

انغًهاااخ انًزقلياااخ ٍااإاء كبَاااذ اٍاااًٛخ أٔ فعهٛاااخ ٔكؤَاااّ 

يُٖاإة عااٍ رًاابو انكاانو يضاام اَزٖاابة انزًٛااي  ، ثاالنٛم 

قاإنٓى ن انقاإو أفٕرااك اال ىٚاالاً 
(ٔٗٓ)

ٔمْاات ان ااواء ٔيااٍ . 

اناٗ أٌ  –ْٕٔ انًْٕٓه يٍ ينْجٓى  –ربثعّ يٍ انكٕفٍٛٛ 

  ٌ ( انزااٙ رُٖاات ا ٍااًبء ٔ )ال( انزااٙ )اال( يوكجااخ يااٍ )ا

( ثؾنف اؽال ََٕٛٓاب،صى أكغًاذ فاٙ   ٌ نهعىا ، صى ف  ذ )ا

)ال( فبعًهْٕب فًٛب ثعلْب عًهٍٛ ، فٖجٕا ثٓب فاٙ اإلٚغابة 

اعزجبهاً ة)اٌ( ٔعى ٕا ثٓب فاٙ انُ اٙ اعزجابهاً ة)ال(
(ٔٗٔ)

 

ٔمْااات أثااإ انعجااابً انًجاااوك ، ٔأثااإ اٍاااؾبض انيعااابط ، .

ٍٛ اناااٗ اٌ انُبٕااات نهًَااازضُٗ فعااام ٔٛبم اااخ ياااٍ انكااإفٛ

يؾنٔف ٚقله يٍ يعُاٗ )اال( ْٔإ )اٍازضُٙ( ، فابما قابل ن 

أراابَٙ انقاإو اال ىٚاالاً ، فكؤَااّ قاابل ن أراابَٙ انقاإو اٍاازضُٙ 

ىٚلاً 
(ٕٔٗ)

  . 

ٔقبل ثعٚٓى ن اٌ انُبٕت ْٕ يقبن خ يب ثعال )اال( 

نًب قجهٓب ، أيب انوأ٘ انضبيٍ فٙ َبٕات انًَازضُٗ ْإ ن اٌ 

ٌ  ( االٍى   ثزْلٚل –انًُٖٕة ثعل )اال ( ٚقع اًٍبً ل)ا
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يئكاالح يؾنٔفااخ ٔفجوْااب يؾاانٔف أٚٚاابً –انُاإٌ 

ٌ  قابو انقإو اال قبو انقٕو اال ىٚالاً، ٔرقلٚو انكنو فٙ  ىٚالاً ا

نى ٚقى ، ٔقل ؽكٙ ْنا انقٕل عٍ انكَابمٙ 
(ٖٔٗ)

. فاٙ ؽاٍٛ 

وٖ اثٍ عقٛم نى ٚنكو عًٛع ْنِ اٜهاء ، ثام اكز اٗ ثانكو َ

أٍٚٛ فقٜ ، ْٕٔ انوأ٘ ا ٔل انن٘ مكوَبِ ٍابثقبً، ٔاناوأ٘ ه

اٜفاااو انااان٘ هعؾاااّ ثقٕناااّ ن ))ٔانٖاااؾٛؼ ياااٍ ياااناْت  

انُؾإٍٚٛ ْإ اٌ انُبٕاات ناّ ياب قجهااّ ثٕاٍاىخ )اال( ْٔاانا 

يعُااٗ قٕنااّ ن) يااب اٍاازضُذ )اال( يااع رًاابو ُٚزٖاات ( فااٙ 

ا ن ٛاااخ ، أ٘ اَاااّ ُٚزٖااات انااان٘ اٍااازضُزّ )اال( ياااع رًااابو 

انكنو((
(ٔٗٗ)

. 

ٔىعى ثعٚٓى اَّ ينْت انقهٛم ٍٔٛجّٕٚ  
(ٔٗ٘)

. 

 

 

 َزبمظ انجؾش
 رٕٕهذ انلهاٍخ انٗ يب ٚؤرٙ ن

كضوح انزوعٛؾبد انُؾٕٚخ فٙ ّوػ اثٍ عقٛم عهٗ  .1

أن ٛخ اثٍ يبنك ٔقل رٕىعذ ْنِ انزوعٛؾبد عهٗ أقَبو 

انكنو انعوثٙ يٍ أًٍبء أٔ أفعبل أٔ ؽؤف عهٗ انزورٛت 

. 

ٛم ثَٛجّٕٚ ٔثآهامّ ٔاؽزوايٓب ،  َنؽظ اْزًبو اثٍ عق .2

ٔٚجلٔ منك ٔاٙؾبً يٍ فنل كضوح انًٕاٙع انزٙ مكوِ 

فٛٓب قٛبٍبً انٗ غٛوِ ، ٔنى ٚقزها يعّ فٙ يب ٚوعؼ 

ٔٚقزبه يٍ اٜهاء عهٗ كضورٓب فنفبً نًٕق ّ يع غٛوِ ، 

كًب اٌ اثٍ عقٛم قل مكو عجبهح ) هؽًّ هللا رعبنٗ ( ثعل 

نًٕاقع اٍى ٍٛجّٕٚ فٙ كضٛو يٍ ا
(ٔٗٙ)

، ٔنى ٚؾظ ثننك  

 غٛوِ يًٍ مكوْى اثٍ عقٛم .

كبٌ اثٍ عقٛم يزبثعبً نًٍ ٍجقّ يٍ عهًبء انعوثٛخ فٙ  .3

آهامّ ، نننك َغلِ غبنجبً يب ٚوعؼ هأ٘ اثٍ يبنك فٙ 

انًَبنخ انُؾٕٚخ انًعؤٙخ ، ٔكبٌ ًٚٛم انٗ هأ٘ 

 انجٖو٘ يٍ فنل يزبثعزّ ٜهاء انقهٛم أٔ ٍٛجّٕٚ .

نوأ٘ ا كضو ّٕٛعبً ، يجزعلاً عٍ انوأ٘ انن٘ ًٚٛم انٗ ا .4

ٚزجُبِ ثع٘ انُؾٍٕٚٛ ، ٔنعهّ ثننك ٚهغؤ انٗ انىوٚق 

ا ٍهى ثعوفّ كًب فٙ انؾبنخ انقبيَخ أٔ انَبثعخ أٔ 

 انزبٍعخ. 

ٚنؽظ عهٗ روعٛؾبرّ انغبَت انٕٕ ٙ كٌٔ انقٕٗ  .5

ثبنغبَت انًعٛبه٘ ، نننك ال َواِ ٚعهم ٍجت افزٛبهِ ْنا 

 غٛوِ . انوأ٘ عهٗ

 

The research results 
the study reached to the following : 

1- there are much grammatical 

explainations in (Ibn Akeel 

enterpretition ) about (Alfiat Ibn 

Malik)these explainations were 

contributed on parts of the Arabic 

speech : names ,verbs and letters . 

2- we notice care of Ibn Akeel with 

seebawaih and his opinions and  

 

respect them.That was clear during 

much places where he mentioned them 

at comparative with other . he did not 

differ with him about what he prefers 

and selects of opinions in spite of they 

were much in contract with else . 

beside Ibn Akeel men tioned aclause 

(God be mercy with him ) after 

Seebawaih 's name in much places(1) 

no one had been mentioned like him as 

Akeel mentioned him . 

3- Ibn Akeel was following whom were 

before him of Arabic scientistic in his 

opinions ;so we find him,often prefer 

Ibn Malik's  opinion in the posed 

grammatical matter , he was with the 

Basraian opion during following of 

AL-Akeel or Seebawaih s opions . 

4- he believes with the opinion which 

was most common ,and goes far away 

of the opinion which had been adopted 

by the grammerists, may be he refuges 

to such way which is safe in his opinion 

as in the fifth case or the seventh or the 

nineth case. 

5- we noticeabout his preference the 

specificational side only with out 

searching with the measure side, so we 

do not see him mentioned the cause of 

his choice of this opinion or the 

another opinion . 

 

 الهوامش
 2, احلالة / 1/49ذرح ابن عؼقل   .1

 1/44وـظر ذرح ابن عؼقل  .2

 16وـظر  كشف ادلشؽل يف الـحو / .3

 15وـظر  ادلصدر نػسه / .4

 1/64ر  أوضح ادلسالك وـظ .5

 ,             12الـساء / .6

 ,             87وودف / .7

 23الـساء / .8

 1/62وـظر  ذرح قطر الـدى  .9

 1/62وـظر  ادلصدر نػسه  .11

 1/153وـظر  ذرح ادلػصل  .11



 

- 55 - 

 

 ٕٔٔٓ/اماه                   ٙانًغهل                    ٕانعلك   يغهخ عبيعخ م٘ قبه     
 

 1/44وـظر ذرح ابن عؼقل  .12

 16وـظر كشف ادلشؽل / .13

 1/44وـظر ذرح ابن عؼقل  .14

 1/99وـظر الصػوة الصػقة  .15

 2/152وـظر ادلؼتضب  .16

 2/102وـظر الصػوة الصػقة  .17

 1/44وـظر ذرح ابن عؼقل  .18

 155/ 1وـظر ذرح ادلػصل .19

 28/ 1وـظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف  .21

 1/81وـظر ذرح الرضى عؾى الؽافقة  .21

 1/48وـظر ذرح التسفقل   .22

 1/48وـظر ادلصدر نػسه   .23

 1/124الك   سوـظر إرذاد ال .24

 68وـظر ذرح ذذور الذهب   / .25

 64ى  /وـظر ذرح قطر الـد .26

 1/68وـظر أوضح ادلسالك  .27

 1/108مصابقح السـة  .28

 1/49وـظر ذرح التسفقل    .29

 1/49وـظر ذرح ابن عؼقل   .31

, البقت بال نسبة يف     3/395وـظر الؽتاب   .31

 . 1/151,در صـاعة اإلعراب  3/396الؽتاب 

 1/155وـظر ذرح ادلػصل   .32

 44وـظر كشف ادلشؽل / .33

قل ,ووـظر ذرح التسف 1/426وـظر الؽتاب   .34

1/62 

 45وـظر كشف ادلشؽل / .35

 4التحروم / .36

 38ادلائدة / .37

 85/ 2دووان الػرزدق  .38

 65وـظر ذرح قطر الـدى / .39

 33الؽفف / .41

, ووـظر ذرح  61/ 1وـظر ذرح ادلػصل  .41

  1/69التسفقل 

 65وـظر ذرح قطر الـدى /  .42

 1/38وـظر اإلنصاف  .43

 1/38وـظر ادلصدر نػسه   .44

 3/75وـظر اخلصائص  .45

 1/38وـظر األنصاف  .46

 63/ره  .47

 1/66ذرح التسفقل  .48

 2/174معاني الؼران  .49

 1/128وـظر الصػوة الصػقة  .51

 1/129وـظر الصػوة الصػقة  .51

 1/58وـظر ذرح ابن عؼقل  .52

 3/135وـظر اخلصائص  .53

 2/89صـاعة اإلعراب  در وـظر  .54

 17االنشؼاق / .55

 15العؾق / .56

 45وـظر كشف ادلشؽل  / .57

 1/74وـظر ذرح التسفقل   .58

 51وـظر كشف ادلشؽل / .59

 130-2/115ـاعة اإلعراب  وـظر در ص .61

, ذرح التسفقل  1/82الك سوـظر أوضح ادل .61

1/63 

 55دووان محقد بن ثور / .62

, وـظر خزانة األدب 34دووان تأبط ذرًا / .63

3/356 

 195دووان األخطل / .64

 1/74 وـظر ذرح التسفقل .65

 475/ جروردووان  .66

 1ادلائدة/ .67

 35احلج/  .68

 2التوبة / .69

 1/78وـظر ذرح التسفقل  .71

العدواني يف خزانة األدب البقت لذي اإلصبع  .71

 1/78, ذرح التسفقل  3/415

 1/70ذرح ابن عؼقل   .72

 475/ جروردووان  .73



 

- 55 - 

 

 ٕٔٔٓ/اماه                   ٙانًغهل                    ٕانعلك   يغهخ عبيعخ م٘ قبه     
 

 1/142وـظر الصػوة الصػقة  .74

 3/218وـظر ذرح ادلػصل  .75

 1/78وـظر ذرح التسفقل  .76

 52درار العربقة /أوـظر  .77

 3/221وـظر ذرح ادلػصل  .78

 54وـظر كشف ادلشؽل / .79

 54كشف ادلشؽل /وـظر  .81

 1/111اخلصائص  .81

 1/78, ذرح التسفقل   1/71ذرح االمشوني  وـظر .82

   3/392وـظر ذرح الرضي عؾى الؽافقة  .83

 3/305وـظر اخلصائص   .84

 1/78 عوـظر هؿع اهلوا م .85

 71الـساء / .86

 3/391وـظر ذرح الرضي عؾى الؽافقة   .87

,  3/222لي يف ذرح ادلػصل  ذالبقت ألبي ذؤوب اهل .88

 1/273,ذرح الػصقح  1/87, أوضح ادلسالك  1/118احملتسب  

 334/ 1وـظر ذرح االمشوني   .89

 76, 2/8وـظر أوضح ادلسالك  .91

 91/ جـدلة ابن مدووان دال .91

 1/87وـظر أوضح ادلسالك  .92

 70/ 1وـظر ذرح ابن عؼقل  .93

 6دورة الطالق / .94

,             ذرح ابن عؼقل  1/89وـظر أوضح ادلسالك  .95

1/75 

  60دووان امرؤ الؼقس  / .96

 1/169وـظر ذرح التسفقل   .97

 3/265لرضي عؾى الؽافقة  وـظر ذرح ا .98

 1/316وـظر الـحو الوايف   .99

م من صرالؼائل هو :اوس بن الصامت بن ققس بن ا .111

أوضح    , 1/110مشوني األ 3/268ذواهد خزانة األدب  

  1/134ادلسالك 

 1/136وـظر أوضح ادلسالك   .111

سبه ,نسبة إىل أمه من ذواهد قهو عبد اهلل بن ك .112

, ذرح 564لذهب /,ذرح ذذور ا 1/135أوضح ادلسالك  

 1/111االمشوني 

,  1/137البقت حلسان بن ثابت يف أوضح ادلسالك  .113

 . , ومل اعثر عؾقه يف دووانه 1/111ذرح االمشوني 

 1/234وـظر هؿع اهلوامع  .114

, وـظر ذرح ابن رولون  1/137وـظر أوضح ادلسالك  .115

1/121 

 1/121ذرح ابن عؼقل  .116

 1/122وـظر ذرح ابن رولون   .117

 1/667قة وـظر الصػوة الصػ .118

 2/316وـظر ذرح الرضي عؾى الؽافقة  .119

 1/233وـظر ذرح التسفقل  .111

 1/235 ادلصدر نػسه وـظر .111

 136وـظر ذرح قطر الـدى / .112

 2/387وـظر ذرح الرضي عؾى الؽافقة  .113

 32وودف / .114

بن رولون ا, ذرح  1/237وـظر ذرح التسفقل  .115

1/136 

 1/256الؽتاب  .116

 1/208السالك  ارذاد, 1/668وـظر الصػوة الصػقة  .117

 1/135ذرح ابن عؼقل  .118

 1/149وـظر ذرح ابن عؼقل  .119

 1/1409وـظر ذرح االمشوني   .121

 1/199وـظر ذرح التسفقل  .121

 2/379وـظر ذرح ادلػصل  .122

  2/141وـظر ذرح االمشوني  .123

 1/158وـظر أوضح ادلسالك   .124

 1/310وـظر مغين الؾبقب  .125

البقت لؾػرزدق ولقس يف دووانه , وـظر ذرح  .126

 1/153ن , ذرح ابن رولو 1/195التسفقل 

  311وـظر ذرح ذذور الذهب  / .127

 2/266وـظر معاني الـحو  .128

 4/49وـظر األذباه والـظائر  .129



 

- 55 - 

 

 ٕٔٔٓ/اماه                   ٙانًغهل                    ٕانعلك   يغهخ عبيعخ م٘ قبه     
 

 2/176وـظر هؿع اهلوامع  .131

,  242 /2البقت بال نسبة يف أوضح ادلسالك  .131

  1/298, الؽتاب   1/126اإلعراب  صـاعةدر

  1/356وـظر الؽتاب  .132

  2/174وـظر ذرح التسفقل   .133

  1/518ة وـظر ذرح الرضي عؾى الؽافق .134

 1/440وـظر ذرح ادلػصل  .135

  2/238وـظر ذرح ابن عؼقل  .136

, وـظر ذرح قطر الـدى     4/390وـظر ادلؼتضب  .137

/331 

رأي دقبووه هو مارجحه ابن  2/346وـظر الؽتاب  .138

( اليت درتد ذكرها الحؼًا , وـظر ذرح 2عؼقل يف الػؼرة رقم )

 .  2/196التسفقل 

غرب , وـظر ادل 1/391وـظر ذرح ابن رولون  .139

1/169  

 1/527وـظر الصػوة الصػقة   .141

  1/243وـظر اإلنصاف  .141

 4/390, وـظر ادلؼتضب  2/46وـظر ذرح ادلػصل  .142

 2/223وـظر أوضح ادلسالك    .143

 2/247ذرح ابن عؼقل  .144

, وـظر الؽتاب  1/392وـظر ذرح ابن رولون  .145

 4/390, وـظر ادلؼتضب   2/346

, 201,  1/28وـظر ذرح ابن عؼقل  .146

298,307,317,2/392     

 

 ادلصادر

الشقخ برهان  –إرذاد السالك إىل حل ألػقة ابن مالك  .1

الدون إبراهقم بن حمؿد بن أبي بؽرر برن أوروب ابرن     

 –دار الؽترب العؾؿقرة    -ْ  767ت  –ققم اجلوزوة 

 .ْ 1425 –م  2004 –1ط -لبـان  –بريوت 

عبد الرمحن بن حمؿد برن عبرد اهلل    –إدرار العربقة  .2

برريوت   –دار الؽتب العؾؿقرة   -ْ 577 –االنباري 

 م . 1997 - ْ 1418 -1ط –لبـان  –

 -جالل الدون السقوري  –األذباه والـظائر يف الـحو  .3

مؤدسرة   –حتؼقق عبد العال درامل مؽررم    - ْ 911

  –بريوت  –الردالة 

دار  –ابرن االنبراري    –اإلنصاف يف مسائل اخلالف  .4

- ْ 1418- 1ط–لبـان  –بريوت  –الؽتب العؾؿقة 

 م . 1998

مجال الدون عبرد   –أوضح ادلسالك إىل ألػقة ابن مالك  .5

دار الػؽررر ,  -761ْاهلل بررن هشررام األنصرراري , ت 

 ْم. 1985 - ْ 1406 -1ط 1428بريوت , لبـان , 

 م . 2007-

 –الوقين غالشقخ مصطػى ال –العربقة جامع الدروس .6

 1416 – 30ط  –برريوت   -صرقدا  –ادلؽتبة العصروة

 م. 1995 - ْ

الشرقخ عبرد    –لباب لسان العرب  زانة األدب ولبخ .7

 –برريوت   –دار صرادر   –الؼادر بن عؿر البغردادي  

 دت . – 1ط

 312ت  –بي الػتح عثؿان برن جرين   أل –اخلصائص  .8

دار اهلردى لؾطباعرة    –حؼؼه حمؿد عؾي الـجار  –ْ

 م  1913 2ط –لبـان  –بريوت  –والـشر 

 –وي ذرحه عبرد الررمحن االصرطا    –دووان األخطل  .9

 -ْ 1423 -1ط –لبـرران  –بررريوت  –دار ادلعرفررة 

 م . 2003

ي رحؼؼه وذرحه حـا الػراخو  –دووان امرئ الؼقس  .10

 ْ 1425 -م 2005 –بريوت  –دار اجلقل  –

 –دار صررادر  –رررالل حرررب  –دورروان تررأبط ذرررًا   .11

 م. 1996 – 1ط –بريوت 

 -ْ 114 -م  732 –دووان جرور بن عطقة اخلطػي  .12

 .د.ت–بريوت  -دار صادر

ذرح وودف عقد  –دووان حسان بن ثابت األنصاري  .13

 م. 1992 -ْ 1412 -1ط –بريوت  –دار اجلقل  –

صرـعه عبرد العزورز     –دووان محقد بن ثور اهلاللري   .14

 –الؼاهرة  –الدار الؼومقة لؾطباعة والـشر  –ادلقؿين 

 م. 1950



 

- 55 - 

 

 ٕٔٔٓ/اماه                   ٙانًغهل                    ٕانعلك   يغهخ عبيعخ م٘ قبه     
 

دار  –ذررح عؾري مفردي زوترون      –دووان الػررزدق   .15

 م. 1997 -ْ  1417 – 1ط –بريوت  –اجلقل 

 –بي الػتح عثؿان برن جرين   أل-در صـاعة اإلعراب  .16

دار  –حتؼقق حمؿد حسن حمؿد حسرن  - ْ 392ت 

 -م  2007 -2ط –لبـان  –بريوت  –الؽتب العؾؿقة 

1428 ْ 

أبري عبرد اهلل    –ذرح ابن رولون عؾى ألػقة ابن مالك  .17

 -رولرون الدمشرؼي   برن  مشس الدون حمؿد برن عؾري   

دار الؽترب   –عبد احلؿقد جادم  حتؼقق د.- ْ 953

 2002- ْ 1423 -1ط –لبـان  –بريوت  –العؾؿقة 

 م.

ي قر حمؿرد حم  –ذرح ابن عؼقل عؾى ألػقة بن مالرك   .18

 –دار الؽترب لؾطباعرة والـشرر     –الدون عبد احلؿقد 

 د. ت – 1ط –جامعة ادلوصل 

بري احلسرن   أل –مشوني عؾى ألػقة ابن مالك ذرح األ .19

 900بن عقسى ادلتوفى دـة نور الدون عؾي بن حمؿد 

 ْ 1419 – 1ط –برريوت   –دار الؽتب العؾؿقة - ْ

 م . 1998 -

مجال الدون حمؿد بن عبرد اهلل ابرن    –ذرح التسفقل  .20

دار الؽترررب  -ْ 672مالرررك الطرررائي األندلسررري ت 

 2001 -ْ 1422 – 1ط -لبـان –بريوت  –العؾؿقة 

 م.

حمؿد بن احلسن الرضي  –ذرح الرضي عؾى الؽافقة  .21

رفرران   –مؤدسة الصرادق   - ْ 688 -درتبادي اال

م ربعة جدودة مصححة حتؼقرق   1987 -ْ 1398 –

 وودف حسن عؿر .

مجال الدون عبد اهلل برن هشرام    –ذرح ذذور الذهب  .22

 –برريوت   –دار الػؽر لؾطباعة والـشر  –األنصاري 

 م2005- ْ 1426 -1425- 1ط –لبـان 

د بن عؿرر  ألبي الؼادم جار اهلل حمؿو –ذرح الػصقح  .23

 –حتؼقق إبراهقم بن عبد اهلل الغاوري  –الزخمشري 

 .ْ 1417 -جامعة أم الؼرى  –السعودوة 

مجال الردون عبرد اهلل    –ذرح قطر الـدى وبل الصدى  .24

 –دار الػؽررر  - ْ 761ت  -بررن هشررام األنصرراري  

 م . 2008 -ْ 1429 –لبـان  –بريوت 

بي البؼراء موفرق الردون    أل –ذرح ادلػصل لؾزخمشري  .25

دار  - ْ 643وعقش بن عؾي برن وعرقش ادلوصرؾي ت    

 ْ 1422- 1ط –لبـران   –برريوت   –الؽتب العؾؿقة 

 م . 2001-

الصػوة الصػقة يف ذررح الردرة األلػقرة , تؼري الردون       .26

إبررراهقم بررن احلسررو ادلعررروف بررالـقؾي , ادلؿؾؽررة   

العربقة السعودوة ,وزارة التعؾرقم العرالي , جامعرة    

 .ْ 1419 -العؾؿقة أم الؼرى , معفد البحوث 

عؿرررو بررن عثؿرران بررن قؿرر  ادلؾؼررب ب)   –الؽترراب  .27

 –لبـان  –بريوت  –دار الؽتب العؾؿقة  -دقبووه (

 م. 1999 -ْ  1420 – 1ط

برري احلسررن عؾرري بررن  ألكشررف ادلشررؽل يف الـحررو ,  .28

دؾقؿان برن ادرعد التؿقؿري القؽقؾري ادلؾؼرب حقردرة       

 –برريوت   –,دار الؽتب العؾؿقة  ْ 599القؿين ت 

 .ْ 1424-م  2004 – 1ط–بـان ل

 –بريوت  –دار صادر  –البن مـظور  -لسان العرب .29

 م. 1997 -1ط –لبـان 

حتؼقرق   –بي الػتح عثؿان برن جرين   أل –احملتسب  .30

 –وزارة األوقاف  –الؼاهرة  –عؾي الـجدي وآخرون 

 م . 1994 - ْ 1415 -جلـة إحقاء كتب السـة  

مؤدسة  –ود د. بفاء الدون بو خد –ادلدخل الـحوي  .31

 ْ 1422 -4ط –لبـران   –برريوت   –جمد اجلامعقة 

 م. 2002 -

اإلمررام أبرري حمؿررد احلسررو بررن   –مصررابقح السررـة  .32

دار الؽترب العؾؿقرة    –ْ 516ت  –مسعود الشافعي 

 م . 1998 –ْ 1419  – 1ط –لبـان  –بريوت  –

 –بي زكروا يحقى بن زواد الػرراء  أل –معاني الؼران  .33

دوسرؿ    –دار السرور  –ر حتؼقق حمؿد عؾي الـجا

 م .1955

بغرداد   –د. فاضل صرا  السرامرائي    –معاني الـحو  .34

 م. 1987 –جامعة بغداد  –
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حتؼقق د. عبد الؾطقف  –البن هشام  –مغين الؾبقب  .35

 1421 -1ط –الؽووت  –مطابع السقادة  –اخلطقب 

 م. 2000 - ْ

حمؿد عبد  -ْ 285-بي العباس ادل د أل –ادلؼتضب  .36

اجملؾس األعؾى لؾشؤون اإلدرالمقة   –ضقؿة اخلالق ع

 .ْ  1399-بالؼاهرة 

حتؼقررق امحررد عبررد  ْ  669ابررن عصررػور  –ادلؼرررب  .37

بغداد مطبعرة   –ر اجلواري و عبد اهلل اجلبوري ستاال

 م. 1972 - ْ 1392 -1ط –العاني 

مصرر   –دار ادلعرارف   –عباس حسن  –الـحو الوايف  .38

 م. 1975 – 5ط  –

جرالل الردون    –ع اجلوامع هؿع اهلوامع يف ذرح مج .55

دار  -ْ 911عبد الرمحن بن أبي بؽرر السرقوري ت   

 1418 -1ط –لبـرران  –بررريوت  –الؽتررب العؾؿقررة 

 م .   1998ْ
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